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Medlemshåndbog 
Denne håndbog indeholder en samling af information, som er relevant for medlemmerne og deres 
forældre. Herunder klubbens nedskrevne regler, procedurer, politikker m.v. som er gældende indtil 
andet bliver besluttet af bestyrelsen eller generalforsamlingen. 

En del af dokumentationen er beskrevet i selvstændige dokumenter, hvortil der refereres. Disse 
dokumenter kan betragtes som bilag til nærværende. 

Håndbogen er et dynamisk dokument der lejlighedsvis opdateres og udvides. Den kan indeholde fejl 
og mangler samt ikke-ajourført information. Samtidig kan der være situationer som der ikke er taget 
højde for i de beskrevne procedurer m.v. Håndbogen er derfor kun vejledende. 
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Kontaktoplysninger 

Ballerup Kampsport Center Bank reg./konto nr. 1551 - 9281959 

Ballerup Martial Arts Center 

Magleparken 5, 2750 Ballerup  Mail@... 

Bestyrelse Bestyrelse@... 

Claus D. Thomsen 29 45 07 74 Claus@... 

Jens Herlev Sørensen 53 83 44 75 Jens@... 

Bo Ottestad 42 11 64 88 Bo@... 

Toke Herholdt Groth 53 35 30 00 Toke@... 

 

Instruktører 

Casper Regel 61 31 01 54 Casper@... 

Claus D. Thomsen 29 45 07 74 Claus@...  

Jens Herlev Sørensen 53 83 44 75 Jens@... 

Jesper H. Bjerregaard 23 72 04 32 Jesper@... 

Lars Krogh Poulsen 26 25 75 52 Lars@...  

...@BallerupKampsport.dk  
Alle mailadresserne ender med 
ovennævnte domæne som blot 
er undladt i teksten til venstre 
for at begrænse spam. Dette 
fordi nærværende ligger på 
hjemmesiden, hvor hackeres 
søgerobotter opsnapper 
mailadresser. 

Hjælpetrænere 

Emilie E. Esbersen 61 65 85 24 Emilie@... 

Laura Xiaoti Køel Christensen 50 59 28 06 Laura@... 

Lisa Ijaz 26 25 60 67 Lisa@... 

Linea Prip 93 85 85 08 Linea@... 

Isabell S. B. Reichkendler 

Silje Tscherning Kristensen 

Holdleder 

Michael Merrild Madsen 26 79 20 50 Floorball@... 

Andet 

Ballerup Vagtkorps 44 77 34 34 

Falck Healthcare (krisehjælp) 70 10 20 12 Medlemmer under 18 år samt ledere (inkl. husstand) 
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Info til nye medlemmer 

Velkommen Vi vil endnu engang byde dig hjerteligt velkommen i klubben med håb 
om at du og din familie vil føle jer hjemme og få en masse positive og 
udbytterige oplevelser hos os fremover. 

Kort om os Klubben blev grundlagt af Palle René Petersen m.fl. i 1974. Vi var den 
første taekwondo-klub på Sjælland og har i mange år været en af 
landets førende. Oprindelig hed vi Ballerup Taekwondo Klub, men i 
2019 ændrede vi navn til Ballerup Kampsport Center. På engelsk: 
Ballerup Martial Arts Center. Vi bærer også det koreanske navn 
Hwarang der betyder blomstrende ungdom. Hwarang var navnet på 
en elitehær af unge krigere i kongeriget Silla, som var en del af 
datidens Korea. 

Årsagen til navneskiftet var at vi igennem årene har udviklet os til at 
træne mere end blot taekwondo. I perioden 2007-2011 underviste vi 
også i nunchaku-do under navnet Copenhagen Nunchaku, og siden 
2013 har vi parallelt med taekwondo også undervist i wing tzun. Dertil 
kommer at vi i 2016 udvidede træningskonceptet for vores yngste 
børnehold til allround kampsport baseret på både taekwondo, wing 
tzun og brasiliansk jiu-jitsu. Nyeste træningskoncept fra 2019 er 
selvforsvar for teenagepiger og unge kvinder, hvilket er baseret på 
brasiliansk jiu-jitsu og wing tzun. 

Generelt har vi altid været åbne for at integrere teknikker fra andre 
stilarter, bl.a. kungfu, jiu-jitsu, aikido og filippinsk knivforsvar, hvilket 
har udvidet vores taekwondo så især selvforsvarsdelen er væsentlig 
mere omfattende og anvendelig end hvad man oplever andre steder. 

Fælles for al vores træning er at den har højt teknisk niveau, hvilket 
skyldes vores dygtige instruktører. Grundlaget for det høje niveau går 
tilbage til 1975, hvor vi i mange år frem havde tæt samarbejde med 
klubbens koreanske stormester Shin Boo Young. I årenes løb har 
også andre dygtige ledere og trænere løftet den konstante udvikling. 

Gennem træning lærer man at forsvare sig selv mod overfald. Det er 
dog sjældent, at en kampsportsudøver benytter sine færdigheder på 
gaden, idet denne ofte udstråler en selvtillid, der er tilstrækkelig til at 
undgå sammenstød. 

Parallelt med kampkunsten har vi også motionsfloorball. Derudover er 
der mulighed for yderligere træning i vores styrketræningslokale. 

Klubbens drives af frivillige ledere og trænere m.fl. Alle er velkomne til 
at give en hånd med, hvad enten det blot er at lave kaffe, gå en 
omgang med støvsugeren eller købe ind til et arrangement. 

Læs mere om de frivillige på side 11

Godt at vide i starten 

... generelt 

Omklædning Klæd om i klubben og tag bad efter træning. Det 
er en del af foreningslivet og med til at udvikle de 
sociale færdigheder. Hyggesnak i badet styrker 
sammenholdet, hvilket øger motivationen for at 
tage til træning. Desuden er det vigtigt for børn 
og unges selvværd at bade med andre, da det 
giver en sund selvopfattelse af egen krop, som 
dermed ikke kun sammenlignes med ”perfekte” 
kroppe set på sociale medier. 
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Regler til træning Der må ikke bæres smykker, armbånd o.l. under 
træning. Mobiltelefoner skal være sat på lydløs. 
Træningssalen må kun forlades, hvis trænerne 
giver lov til det. Trænernes anvisninger skal altid 
følges. 

Læs mere i ordensreglementet på side 53

Buk Kampkunst bygger på asiatiske traditioner, som 
bl.a. viser sig ved, at man under træningen hilser 
på hinanden ved at bukke. 

Træningstider Vi har en såkaldt integreret holdstruktur som 
betyder at holdene bevarer samme træningstider 
år efter år. Dine træningstider skifter således kun 
hvis du skifter hold. 

Læs mere om holdstrukturen på side 22

Afbud Meld afbud til din træner (sms eller e-mail) hvis 
du er forhindret i at komme til træning. 

Aflysninger Træningerne bliver sjældent aflyst. Selv i meget 
dårligt vejr vil der så vidt muligt stå en træner klar 
til at undervise. 

Trænerne Overordnet skelnes der mellem instruktører og 
hjælpetrænere, hvor sidstnævnte er under 
oplæring og derfor har begrænset ansvar. 

Læs mere om bl.a. trænernes uddannelse på side 10

Motivation Alle mister træningslysten i perioder. Fortæl det 
til dine trænere, når det sker, så de kan hjælpe 
dig til at få motivationen tilbage. Sig det også til 
dine træningskammerater, der kan opmuntre dig. 

Aktiviteter Klubben afholder træningsweekender, udviklings-
seminarer og andre events. Bl.a. tøndeslagning 
hvor der i stedet for kølle benyttes slag og spark. 

Vi deltager naturligvis også i eksterne seminarer 
og træningslejre. Fx en årlig sommerlejr i Jylland 
med omkring 1000 deltagere fra ind- og udland. 

Læs mere på side 30

Arrangementer Forældre hjælper ofte til med at arrangere hygge-
aftener og andre sociale events, hvilke er med til 
at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og 
deres familier. I det daglige er klubben også et 
socialt samlingspunkt for vores teenagere. 

Læs mere på side 32

Gratis fitness Medlemmer må frit benytte styrketrænings-
rummet – dog kun efter vejledning fra en af 
klubbens instruktører hvis man er under 15 år. 
Forældre må benytte rummet gratis, imens deres 
børn træner. Nogle af trænerne kan udarbejde 
personlige træningsprogrammer. 

Fodvorter Fodvorter smitter og skal derfor fjernes ved fx 
frysning hos lægen. Indtil de er væk må der ikke 
trænes og bades på bare fødder. Det er ikke nok 
bare at sætte et plaster over. Derimod kan virus-
spredningen undgås, hvis fodvorterne ”forsegles” 
med (klar) neglelak. 
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Prøvetræning 1 måned gratis. Derefter har du mulighed for at 
blive indmeldt i klubben. Alternativt hører vi gerne 
hvorfor du ikke ønsker at fortsætte. Det kan 
hjælpe os til at blive bedre. // Prøvetræning 
aftales med de respektive trænere. 

Kender du nogen Har du venner, familiemedlemmer eller kolleger 
som har lyst til at træne, er du velkommen til at 
invitere dem med til prøvetræning. Det er gratis.  

Aldersgrænser Minimum 6, 8 og 13 år til henholdsvis allround 
kampsport, taekwondo og wing tzun. 

Udlændinge I kampsport er man vant til at begå sig på mange 
sprog. Vores trænere er således gearet til at 
undervise udlændinge, som ikke taler dansk. 

Indmeldelse Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af 
en indmeldelsesblanket, som vedlægges fotos. 

Læs mere på side 12

Kontingent Klubkontingentet betales 6 måneder forud pr. 
1. april og 1. oktober. Ved indmeldelse betales 
der frem til førnævnte datoer. 

Taekwondo-udøvere skal desuden betale en årlig 
licens til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF). 

Læs mere på side 36

Forsikring En privat ulykkesforsikring dækker typisk ikke 
ved kampsport. Taekwondo-udøvere er dog via 
deres DTaF-licens omfattet af en kollektiv 
ulykkesforsikring som bl.a. dækker tandskader. 
Wing tzun-udøvere anbefales at tegne egen 
tandskadeforsikring. 

Læs mere på side 36

Udmeldelse Trænerne bliver med tiden tæt knyttet til deres 
elever. Derfor gør det ofte ondt på trænerne, når 
en af deres elever vælger at stoppe. 

Generelt skyldes udmeldelser enten manglende 
tid eller at træningslysten er forsvundet. Sidst-
nævnte bemærker trænerne ofte til træningerne, 
hvor de gør deres bedste for at motivere til 
fornyet træningslyst. Desværre er der nogen som 
ubemærket mister lysten. Fx fordi de holder sig 
væk fra træningerne. For at undgå dette, er det 
vigtigt at især forældre informerer trænerne om 
deres børns dalende motivation – frem for først 
at sige noget, når forældrene opgiver efter 
længere tids forsøg på hjemmefronten. 

Hvis du vælger at blive udmeldt af klubben, skal 
du meddele dette skriftligt. Helst via e-mail. 

Lovgivning Som kampsportsudøver bliver man lovmæssigt 
straffet hårdere, hvis man på gaden misbruger 
det som man har lært. Det må kun benyttes til 
selvforsvar ved overfald o.l. 

Læs mere på side 9

Førstehjælp Førstehjælpskasse er placeret i 3. køkkenskuffe. 
Plaster er i en gennemsigtig boks ved siden af. 

Hjemmesider http://BallerupKampsport.dk 
http://BallerupKampsport.dk/kids 
http://CopenhagenNunchaku.dk 

Læs mere på side 34
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Kontaktoplysninger Mailadresserne til klubbens ledere og trænere er 
i stil med klubbens overordnede mailadresse – 
blot fornavn (eller undtagelsesvis efternavn) 
efterfulgt af @BallerupKampsport.dk 

Telefonnumre står på side 2 

Godt at vide i starten 

... om allround kampsport 

Allround  
kampsport 

Vores yngste børn træner allround kampsport 
bestående af både taekwondo, wing tzun og 
brasiliansk jiu-jitsu (gulvkamp).  

Dragt og bælte Ligesom taekwondo ... læs nedenfor. 

Træningstider Onsdage kl. 16:45 (6-7 år) og kl. 17:30 (8-9 år). 
Hvis du er fyldt 8 år er der efter 3-6 måneder, når 
du har lært det mest grundlæggende, mulighed 
for også at træne mandage og søndage. Dine 
trænere fortæller nærmere herom, når du er klar. 

Læs mere om holdstruktur, oprykning o.a. på side 22

Forældretræning Hvis du er under 8 år er der ca. hver 8. uge 
træning hvor din mor eller far også skal deltage 
og have det sjovt sammen med dig. 

Mærkeprøver og 
gradueringer 

Hvis du er 8-9 år skal du efter nogle måneders 
træning til mærkeprøve, som afholdes hver 
8. uge. Efter 4 mærkeprøver skal du til 
graduering og derefter yderligere mærkeprøver. 

Læs mere på side 26 

Godt at vide i starten 

... om taekwondo 

Taekwondo Koreansk selvforsvar kendt for sine avancerede 
spark. Det er en moderne kampsport med kon-
kurrencer, men også en traditionel kampkunst 
med disciplin, respekt og andre værdier. Dels er 
det en fantastisk allround-idræt som foruden 
kredsløbstræning giver enestående motorik, 
smidighed, hurtige reaktionsevner, udholdenhed 
og bedre koncentration etc. 

Terminologi Der benyttes koreanske ord for kommandoer og 
teknikker, som betyder at vi internationalt taler 
samme taekwondo-sprog. Du vænner dig hurtigt 
til de koreanske udtryk og lærer disse i takt med 
indlæring af teknikkerne. Læs mere i klubbens: 

 Ordbog 

Dragt og bælte Taekwondo trænes på bare fødder samt i en hvid 
dragt (bukser og overdel) med et bælte omkring. 
Piger har en top eller T-shirt under overdelen.  

Begynderdragter koster omkring 300 kr. og kan 
købes i klubben. Som nybegynder er det ikke 
nødvendigt med en dragt de første par måneder, 
hvor en T-shirt og fx shorts er tilstrækkelige. 

Farven på bæltet indikerer hvor dygtig man er. 
Som begynder starter man med hvidt bæltet. 
Herefter er der 5 farvede bælter inden det sorte.  

I henhold til klubbens dobogreglement er det kun 
tilladt at træne med taekwondo-dragter som ikke 
er fyldt med mærker o.a. Vær opmærksom på 
dette ved køb af dragt hos forhandler. 

Læs mere på side 17
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Taekwondo-sko Er ikke noget vi træner med hos os. Kun i 
forbindelse med visse skader. 

Træningstider Som nybegynder er der træning onsdage kl. 17 
(børn 10-14 år) og torsdage kl. 19:30 (voksne). 
Efter minimum 3 måneder, når du har lært det 
mest grundlæggende, er der også mulighed for 
træning mandage og søndage. Dine trænere 
fortæller nærmere herom, når du er klar. 

Læs mere om holdstruktur, oprykning o.a. på side 22

Gradueringer Du skal løbende igennem prøver kaldet 
(kup)gradueringer, som bevirker ændring af dit 
bælte. I starten kommer du til graduering ca. hver 
4. eller 8. måned. 

Ved flittig træning tager det 6-7 år før man er klar 
til dangraduering, som skal bestås for at få sort 
bælte. I nogle klubber opnås sort bælte allerede 
efter 3 år. I Korea inden 1 år. Men deres niveau 
er også derefter. 

Læs mere på side 26

Pensum Til hver mærkeprøve er der et A5-pensumhæfte 
hvoraf det fremgår hvad man skal kunne. 
Tilsvarende er der en A4-pensumoversigt til hver 
graduering. Hæfterne står og oversigterne ligger 
ved opslagstavlerne. Det samlede pensum kan 
også ses på en stor oversigt i træningssalen. Det 
hele kan desuden downloades fra hjemmesiden. 

Stævner For at afprøve det man lærer, og dermed blive 
endnu dygtigere, kan man deltage i stævner, 
hvor man iført beskyttelsesudstyr (vest, hjelm, 
tand-, arm- og benbeskyttere) kæmper mod 
hinanden. 

Læs mere på side 30

Skader En undersøgelse foretaget af Danmarks Idræts-
Forbund har vist at der i taekwondo sker færre 
skader ved kampstævner end i andre kontakt-
idrætter som fodbold og håndbold. Størstedelen 
af skaderne er i øvrigt blot forstuvninger samt blå 
mærker fra slag og spark. Beskyttelsesudstyr og 
regler om at man bl.a. ikke må slå mod hovedet 
og sparke under bæltehøjde begrænser antallet 
af skader i kamp.  

Godt at vide i starten 

... om wing tzun 

Wing tzun Wing tzun er videreudvikling af den kinesiske 
kampkunst wing chun, der for ca. 300 år siden 
blev designet af en shaolin-nonne med henblik 
på at skabe en simpel, men effektiv kungfu-
stilart, hvor muskelstyrke ikke er afgørende. I de 
seneste årtier har stilarten forgrenet sig til bl.a. 
wing tzun, som af mange anses for at være 
verdens mest effektive selvforsvarssystem til 
nærkamp. 

Tøj og sko I wing tzun trænes der i sorte bukser, hvid T-shirt 
og gerne indendørssko. De højt graduerede har 
dog sort eller anden farve T-shirt afhængig af 
deres grad. Tøjet kan købes i klubben.  

Læs mere på side 17
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Træningstider Onsdage kl. 19 og lørdage kl. 10. Derudover er 
der mandage kl. 18 mulighed for ekstern 
ekstratræning. 

Terminologi Der benyttes en blanding af kinesiske, engelske 
og danske ord for teknikker og kommandoer. Du 
lærer disse i takt med indlæring af teknikkerne.  

Godt at vide i starten 

... om selvforsvar for kvinder 

Koncept Vores selvforsvarskoncept for kvinder er baseret 
på brasiliansk jiu-jitsu og wing tzun, der begge 
udnytter kroppens anatomi til at klare større og 
stærkere modstandere. Teknikkerne er udvalgt i 
forhold til de situationer som kvinder oftest 
udsættes for. Der trænes også mentalt med 
evnerne til at sætte grænser og sige fra. 

Terminologi Der benyttes primært engelske, sekundært 
danske og enkelte japanske ord for teknikkerne.  
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Vedtægter ● Vision ● Mål 

Vedtægter Klubbens vedtægter udleveres til medlemmerne i forbindelse med 
indmeldelsen. Vedtægterne er endvidere tilgængelige på 
hjemmesiden. 

Vision Klubbens vision, der findes på hjemmesiden og i perioder hænger 
synligt i klublokalerne, lyder: 

» Vi er Danmarks bedste kampsportscenter « 

Visionen gælder områderne Træning, Socialt, Ledelse & Samarbejde 
samt Rammer hvortil der er defineret en række visionære mål. 

Mål Bestyrelsens kortsigtede og langsigtede mål kan ses på hjemmesiden. 

Nødværgeretten §13 Straffelovens §13 (også kaldet nødværgeretten) er vigtig at kende i 
forhold til situationer, hvor det kan blive nødvendigt at bruge 
taekwondo eller anden kampkunst til at forsvare sig selv og andre. 

Stk. 1 

Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været 
nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller over-
hængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad 
der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det 
angrebne retsgodes betydning er forsvarlig. 

Stk. 2 

Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog 
straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet 
fremkaldte skræk eller ophidselse. 

Med andre ord … 

Taekwondo og anden kampkunst må kun benyttes i selvforsvar eller til 
at forsvare andre mod overgreb. 

○ Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer. 
○ Anvend mindst mulig magt hvis situationen alligevel opstår. 
○ Stop magtanvendelsen, når angriberen ophører sit angreb. 
○ Anvend kun våben i nødværge i ekstremt farlige situationer. 
○ Forsøg at sikre dig vidner på, at du blev angrebet. 
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Organisation 

Generalforsamling Klubben er en idrætsforening, hvilket betyder at der hvert år, typisk i 
februar, afholdes generalforsamling, hvor mødedeltagerne er 
interesserede medlemmer og deres forældre. På generalforsamlingen 
gennemgås årsberetning og regnskab for det forgangne år samt mål 
og budget for det nye igangværende år. Det er også på general-
forsamlingen, at medlemmerne vælger, hvem de ønsker at have i 
bestyrelsen, som i det daglige varetager ledelsen af klubben. 

Læs mere i klubbens vedtægter: 

 Vedtægter 

Bestyrelse Vi tilstræber at have forretningsorienterede ledere i bestyrelsen, som 
består af formand, næstformand og økonomiansvarlig samt eventuelt 
menige medlemmer. 

Bestyrelsen er ligesom trænere og udvalgspersoner præsenteret med 
fotos i klubbens entré og på hjemmesiden. 

Trænere Trænergruppen består af instruktører og hjælpetrænere samt tema- 
og gæsteinstruktører. 

Instruktører 

Klubbens officielle instruktører er udnævnt af bestyrelsen. Det er 
typisk personer, som har ugentlig undervisning med ansvar for et hold 
af elever i samarbejde med en eller flere trænerkolleger. 

Instruktørerne har som minimum været på grundlæggende træner-
uddannelse under DTaF eller DIF. Derudover tilskyndes 
instruktørerne til løbende udvikling gennem deltagelse i yderligere 
uddannelse samt træningslejre og stævner for at være opdateret og 
på forkant med udviklingen inden for taekwondo og idræt i 
almindelighed. Det tilstræbes bl.a. at instruktører har været på kurser i 
sportsernæring, idrætsskadebehandling og førstehjælp. 

Tema- og gæsteinstruktører 

Klubben har også instruktører, som underviser periodevis ved tema- 
og børnekamptræninger. Det er tidligere holdinstruktører, som gerne 
deler ud af deres viden, men ikke har tid til at undervise fast hver uge. 
Derudover har klubben tilknyttet nogle gæsteinstruktører som bl.a. 
underviser lejlighedsvis på kampholdet. 

Hjælpetrænere / Assisterende trænere 

Unge og voksne med interesse og trænerpotentiale starter som 
hjælpetrænere under klubbens erfarne instruktører, som de følger i 
nogle år, mens de oplæres og gradvist får mere ansvar.  

Hjælpetrænerne sendes også på trænerkurser. Dog først, når de har 
fået lidt erfaring med at undervise. Dette for at kunne relatere den 
faglige teori til undervisningen, hvilket erfaringsmæssigt giver større 
udbytte. 

Trænerudviklingssamtaler 

Bestyrelsen tilstræber at afholde årlige udviklingssamtaler med 
holdinstruktørerne og hjælpetrænerne. Så vidt muligt i september. 
Under en udviklingssamtale evalueres trænerens indsats, mål og 
oplevelser i det forgangne år. Endvidere drøftes det foranstående år i 
forhold til ønsker, forventninger og krav. I den forbindelse aftales nye 
mål, som der løbende følges op på.  
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Teenageråd I perioder har vi et teenageråd hvis formål er at styrke sammenholdet 
blandt klubbens teenagere. Dette gøres ved at forestå eller medvirke 
til afholdelse af enkeltstående og tilbagevendende aktiviteter med 
socialt og træningsmæssigt indhold for teenagere (og gerne andre). 

Organisering 

Rådet har hidtil bestået af 4-8 engagerede teenagere. Interesserede 
henvender sig blot til teenagerådet, hvis de ønsker at blive en del 
heraf. 

Teenagerådet konstituerer sig selv ved at vælge en leder, en regn-
skabsansvarlig og en referatansvarlig. Det har tilknyttet en voksen 
supervisor, som enten er medlem af bestyrelsen eller udpeget af 
denne. Teenagerådet referer til bestyrelsens formand eller en udpeget 
kontaktperson i bestyrelsen. 

Møder og koordinering 

Det tilstræbes at afholde møde mindst hver anden måned. Lederen er 
ansvarlig for indkaldelse til møderne. Doodle.com kan benyttes til 
koordinering af mødedatoer. 

Lederen styrer møderne og sikrer at alle bliver hørt og får mulighed for 
at komme til orde. Hvis supervisor ikke kan være til stede, kan en 
anden voksen anmodes om at assistere. 

I slutningen af hvert møde skrives der beslutningsreferat. Når det er 
godkendt sendes det til bestyrelsen. 

Teenagerådet har ret til at præsentere ideer og forslag på bestyrelses-
møder. Dette skal blot varsles til bestyrelsen mindst en uge forinden. 

Aktiviteter skal koordineres med berørte trænere samt bestyrelses-
formanden (af hensyn til aktivitetskalenderen). 

På generalforsamlingen præsenterer teenagerådet sine tiltag i det 
forgangne år samt forventede tiltag i det forestående år. 

Økonomi 

Teenagerådet har til deres aktiviteter en årlig budgetramme, der 
fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning. 

Økonomiske dispositioner skal være besluttet på et forudgående 
møde og kan således ikke ske bagudrettet. Eventuelle indkøb af 
inventar og rekvisitter skal forinden godkendes af bestyrelsen. Det 
samme gælder øvrige dispositioner over 200 kr. 

Teenagerådets økonomiske dispositioner administreres i et regneark, 
som løbende sendes til bestyrelsens økonomiansvarlige, hvortil 
kvitteringer for afholdte udgifter også afleveres.  

Arrangementudvalg I perioder har klubben et arrangementudvalg, som er ansvarlig for 
afholdelse af sociale arrangementer. Eksempelvis temaaftener som er 
nærmere beskrevet på side 32. Arrangementer som kun er målrettet 
teenagere varetages dog primært af teenagerådet. 

Frivilligt arbejde Interesserede medlemmer og forældre m.fl. er altid velkomne til at 
byde ind med deres hjælp i klubben. Mange foretrækker afgrænsede 
opgaver som at hjælpe ved enkeltstående arrangementer. Andre 
påtager sig gerne et ansvar og bidrager med løbende opgaver. 

Alle bidrag er velkomne hvad enten det blot er med en hjemmebagt 
kage, hjælp til indkøb, vedligeholdelsesopgaver eller større projekter. 
Engagerede personer er også velkomne til at tage del i klubbens 
udvalgsarbejde, som er nærmere beskrevet ovenfor. 

Kontakt bestyrelsen for at høre nærmere om mulighederne. 



Ballerup Kampsport Center  Medlemshåndbog 

Version 7 Side 12 2023-03-21 

Medlemskab 

Indmeldelse 

 

 

Indmeldelse sker ved at aflevere udfyldt og underskrevet 
indmeldelsesformular til en af instruktørerne. Desuden afleveres 
portrætfoto – gerne pålimet indmeldelsesformularen (øverst til højre). 
Taekwondo-udøvere skal aflevere 2 ekstra portrætfotos som senere 
skal bruges på gradueringspapir og i taekwondo-pas. 

Indmeldelsesformularen kan rekvireres i klubben. Følgende udleveres: 

○ Indmeldelsesformular 
○ Kontingentopkrævning 
○ Foreningsvedtægter 
○ Straffelovens nødværgeparagraf (§13) 
○ Informationsmateriale 

Materialet kan med undtagelse af kontingentopkrævningen også 
downloades fra hjemmeside. I så fald udleveres kontingent-
opkrævningen, når indmeldelsesformularen afleveres. 

Udmeldelse I henhold til vedtægterne skal udmeldelse ske skriftligt. Fx ved 
fremsendelse af e-mail herom til bestyrelsen. Der skal ikke udfyldes 
nogen udmeldelsesformular. Men bestyrelsen og udøverens 
instruktører hører meget gerne om årsagen til udmeldelsen. 

Når en udøver vælger at stoppe vil instruktørerne gerne have 
mulighed for at sige pænt farvel. Vi opfordrer derfor til at man møder 
op og siger farvel til både instruktører og holdkammerater. 

Kontingent Se side 36. 

Taekwondo-pas Første gang der betales licens oprettes man i DTaF’s medlems-
database. Derefter udsteder klubben et personligt taekwondo-pas og 
indsætter et af de fotos som blev afleveret ved indmeldelsen. 

Klubben kan også udstede et nyt taekwondo-pas, hvis det oprindelige 
bortkommer. 

Det fysiske taekwondo-passet er ikke længere obligatorisk, men 
valgfrit i DTaF, der i 2016 indførte elektroniske pas. 

Taekwondo-passet kan medbringes til stævner, træningslejre og 
kurser så arrangørerne kan anføre deltagelse og resultater heri. 

Som udgangspunkt opbevares taekwondo-passet på klubbens kontor 
hvilket er nemmest i forhold til at beståede bæltegrader skal indføres 
ved graduering. For medlemmer som ofte deltager i stævner og lejre 
kan det dog være en fordel at opbevare passet hjemme. 

Ændring af 
medlemsdata 

Ændret telefonnummer, bopælsadresse og e-mailadresse bedes 
meddelt klubben via e-mail.  

Medlemspapirer og pas 
for tidligere medlemmer 

Gradueringspapirer og taekwondo-pas er for de fleste tidligere 
medlemmer blevet gemt siden 1995. For nogen endnu flere år tilbage. 
Personer som begynder at træne igen (evt. i en anden klub) kan 
derfor ofte genfinde disse. 
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Persondata Klubben behandler personoplysninger der er nødvendige i forhold til 
medlemskab og aktivitetsdeltagelse. Dels til formål relateret klubbens 
drift, herunder ansættelser, undervisning og afholdelse af aktiviteter, 
Databehandlingen sker i henhold til gældende lovgivning (GDPR). 

Personoplysningerne omfatter bl.a.: 

○ Navn, adresse, cpr.nr. og kontaktoplysninger såsom telefon-
numre og mailadresser. 

○ Forældres navn og kontaktoplysninger (for medlemmer under 
18 år). 

○ Bankkonti til personer hvortil godtgørelser og refusioner er 
udbetalt. 

○ Oplysninger fra børneattester indhentet fra myndighederne. 

Endvidere oplysninger om medlemmers: 

○ Ind- og udmeldelse. 
○ Kontingentbetalinger. 
○ Deltagelse i træninger, gradueringer, stævner, lejre, opvisninger 

og uddannelse. 
○ Medlemsnumre hos idrætsorganisationer, bl.a. Dansk 

Taekwondo Forbund og Kukkiwon. 

Øvrige personrelaterede data: 

○ Mailkorrespondancer. 
○ Referater fra møder og generalforsamlinger. 
○ Fotos og videooptagelser. 

Datahåndtering 

Data indhentes bl.a. via indmeldelsesblanketter der sammen med 
gradueringssedler og pas opbevares på klubbens kontor. For tidligere 
medlemmer også i vores arkiv. 

Derudover opbevares data elektronisk på computere hos bestyrelsen i 
privatregi. Data vil også være gemt på Internetservere og på 
backupmedier. 

Kontaktoplysninger til ledere og trænere samt fotos, videoer og 
historisk relaterede personoplysninger er publiceret på klubbens 
hjemmesider. 

Data videregives i begrænset omfang i forbindelse med: 

○ Hold- og deltageroversigter til vores trænere. 
○ Kontingentopkrævninger. 
○ Tilmelding til stævner, lejre, kurser o.l. 
○ Licensbetalinger til bl.a. Dansk Taekwondo Forbund. 
○ Tilskudsansøgninger til bl.a. kommunen og Ballerup Måløv 

Skovlunde Idrætsunion. 
○ Medlemsindberetninger til bl.a. kommunen og Danmarks Idræts-

Forbund. 
○ Indhentning af børneattester for trænere m.fl. 
○ Ansøgning om sponsorater. 
○ Pressemeddelelser. 

Ved medlemsophør bevares data i det omfang de er nødvendige eller 
har historisk værdi. 
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Rettigheder 

Alle har ret til indsigt i de af klubben opbevarede personoplysninger 
og behandlingen heraf. Anmodning om ændring eller sletning af 
personoplysningerne eller indsigelse mod behandlingen heraf rettes til 
bestyrelsen der vurderer om betingelserne herfor er opfyldt inden 
ønsket i givet fald imødekommes. Alternativt kan der indgives klage til 
Datatilsynet.  



Ballerup Kampsport Center  Medlemshåndbog 

Version 7 Side 15 2023-03-21 

Tøj og udstyr 

Generelt T-shirts, bukser, dragter, bælter, kampudstyr, klubmærke, klubtøj, 
tasker osv. kan købes i klubbens kiosk til samme priser som i 
butikkerne. De mest solgte artikler er på lager, mens øvrige kan 
bestilles. Prisoversigt hænger på opslagstavlen. 

Det anbefales at købe tøjet i klubben, så man er sikker på at få det 
rigtige i forhold til hvad der må benyttes (jf. dobogreglementet 
side 43). Dels fordi klubbens salg giver en lille fortjeneste, som 
kommer medlemmerne til gode. Der er dog ingen fortjeneste på flere 
af artiklerne i klubbens kollektion, fordi de som følge af medlems-
tilskud sælges under indkøbspris. 

Klubkollektion 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben har en kollektion af klubtøj og andre artikler. Primært i 
klubbens farver; rød og sort. Foruden klubbens logo og navn er nogle 
af artiklerne også påtrykt de to koreanske tegn for Hwarang, mens 
motiv af klubbamsen er trykt på børne-T-shirtene. 

Størstedelen af tøjet fås både i herre- og damemodel samt i størrelser 
ned til 4/6 år. 

Kollektionen omfatter: 

○ Klubmærke Broderet klublogo til at sy på dobogen.  
○ Klub-T-shirt  Hvid med hwarang-tegn og rygtryk. 
○ Træner-T-shirt Sort med hwarang-tegn og rygtryk. 
○ Børne-T-shirt Mange farver med klubbamse og rygtryk. 
○ Tank top Hvid med hwarang-tegn og rygtryk. 
○ Hættetrøje Med lynlås eller kængurulomme i mange 

farver med hwarang-tegn eller klubbamnse 
samt rygtryk. 

○ Shorts Sorte med hwarang-tegn.  
○ Sportstaske Sort med klubnavn. 

   
Rygtryk Shorts Tank top 

 

   
Børne-T-shirt Sportstaske Hættetrøje 
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Klistermærker: 

○ Klubmærke Klubbens taekwondo-logo. 
○ Streamer Til bilen. Hvid eller transparent baggrund. 

Tidligere artikler: 

○ Taekwondo T-shirt Hvid med logo og rygtryk. 
○ Nunchaku-T-shirt Gul med nunchaku-logo. 
○ Løbeshirt Rød/sort med rygtryk. 
○ Poloshirt Sort eller hvid med brodering. 
○ Tights Sorte med hwarang-tegn. 
○ Underbukser herre Sorte/grå med hwarang-tegn. 
○ Træningsdragt Rød/sort med rygtryk og evt. personnavn. 
○ Softshell-jakke Rød jakke med sorte kanter. 
○ Sportsjakke Rød/sort med rygtryk og evt. personnavn. 
○ Drikkedunk Tkd Sort med vores taekwondo-logo. 
○ Drikkedunk Nck Transparent med vores nunchaku-logo. 

    
Klub-T-shirt Nunchaku-T-shirt Løbeshirt  

 

   
Poloshirt Tights Underbukser 

 

   
Sportsjakke Softshell-jakke Sportstaske 
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Wing tzun I wing tzun trænes der i T-shirt, sorte bukser og gerne sko. Bukserne 
må gerne være leggings eller shorts. T-shirtens farve indikerer ens 
niveau: 

○ Hvid T-shirt = Elev 
○ Sort T-shirt = Tekniker 
○ Rød T-shirt = Sifu (instruktør) 
○ Gul T-shirt = Master 

Dobog 

 

Taekwondo og  
allround kampsport 

En taekwondo-dragt hedder en dobog (i flertal doboger eller dobogs). 
Den er hvid og består af buks og overdel. Omkring maven bæres et 
bælte, hvis farve indikerer udøverens niveau. 

Dobogerne som forhandles i kiosken er af god kvalitet og holder ofte i 
mange år. Ved køb af en standarddobog medfølger der et hvidt bælte. 

Tilladte doboger 

Kommercielle interesser har i mange år bevirket at udviklingen er gået 
i en retning væk fra de traditionelle værdier om at doboger skal være 
rene, dvs. hvide og enkle. Dette har medført at de fleste modeller på 
markedet har dekorative detaljer eller er overfyldt med producentens 
varemærker for at skabe øge synlighed og omsætning. 

Dertil kommer at man i nogle klubber har indført dragter i andre farver, 
fx med blå eller sort overdel. Endnu værre er det internationalt, hvor 
kun fantasien sætter grænsen for dragternes udseende. 

Mange danske klubber følger blot med strømmen. Ligeså har DTaF 
bøjet sig for at tilfredsstille krav fra sponsorer og interesseforeninger. 
Vi gør til gengæld en aktiv indsats for at bevare de gode værdier og 
traditioner i taekwondoen, der ellers ender som en værdiløs sport 
styret af primært kommercielle interesser. Derfor har vi et dobog-
reglement (se side 43), hvoraf det fremgår hvilke doboger der er 
tilladte til træning samt ved opvisninger, træningslejre, stævner o.l. 
hvor klubben repræsenteres. Dobogreglementet ligger tæt op ad 
DTaF’s oprindelige, hvor fx producentens varemærke på overdel og 
buks måtte være maksimum 5×5 cm. 

De af vores medlemmer, som er startet i andre klubber og derfra har 
doboger i strid med dobogreglementet, kan måske (hvis kun lidt 
modstrid) få dispensation til at benytte disse i træningen, men vil blive 
opfordret til primært at benytte dem til fx stævner. 

Bælter 

 

Taekwondo 

Begyndere har hvidt bælte. Efterhånden som man lærer mere og 
bliver graderet, avancerer man op gennem elevgraderne og de kulørte 
bælter, som bliver mørkere og slutter med mestergradernes sorte 
bælte (eller rød/sorte poom-bælte hvis man er under 15 år). 
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Nogle af de kulørte bælter er med en eller flere snipper i samme farve 
som den næste bæltefarve.  

  begynder  

10. kup  

9. kup  

8. kup  

7. kup  

6. kup  

5. kup  

4. kup  

3. kup  

2. kup  

1. kup  

1.-3. poom  

1.-10. dan  
  

 
Elevgraderne benævnes kup, som tæller nedad. Dvs. at man til sin 
første graduering får 10. kup. Næste gang 9. kup og således videre 
indtil 1. kup. 

Herefter følger mestergraderne, der tæller opad (modsat 
elevgraderne). Efter 1. kup følger således 1. dan. Dernæst 2. dan osv. 
op til 10. dan. 

Mestergraden for udøvere under 15 år benævnes dog poom, hvor 
3. poom er det højeste. 

Snippen placeres så afstanden til enden af bæltet er lig bæltebredden. 
På det røde bælte skal afstanden mellem snipperne være lig deres 
bredde som er ca. 1 cm. 

I nogle klubber (men ikke vores) signaleres dangraden med et 
tilsvarende antal gule streger på tværs af det sorte bælte. 

  1. poom  

2. poom  

3. poom  

1. dan  

2. dan  

3. dan  

4. dan  

osv.  
  

 
Binding af bæltet 

Bæltet bindes som et råbåndsknob, hvor fordybningen i knuden skal 
vende mod venstre ligesom eventuelle snipper. 
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Internationalt 

Elevgraden 10. kup er eftersigende en dansk opfindelse, som med 
henblik på større profit blev indført af Gunnar Sørensen, der 
grundlagde Danmarks første taekwondo-klub. Internationalt findes 
10. kup således ikke (med mindre andre har indført tilsvarende). 

Internationalt (og i enkelte danske klubber under stormester Shin Boo 
Young) er bæltefarverne anderledes end ovenstående, som er et 
dansk system indført i 1980’erne. Der findes mange forskellige 
bæltesystemer rundt omkring, hvor nogle udenlandske klubber har 
deres helt egne og meget specielle farvekombinationer. 

Det mest udbredte bæltesystem internationalt – i hvert fald i Europa – 
er nedenstående. Rækkefølgende af grundlæggende bæltefarver er 
lig de danske. Dog uden orange. Mellem de ensfarvede bælter er der 
”halve” farver, som enten kan være angivet med en smal eller bred 
snip på den ene eller begge ender af bæltet – eller angivet med en 
stribe på langs i midten af bæltet: 

   
 9. kup  

 8. kup  

 7. kup  

 6. kup  

 5. kup  

 4. kup  

 3. kup  

 2. kup  

 1. kup  

   
 
Historie 

Det første bæltesystem i Danmark omfattede bl.a. brunt bælte (lige før 
sort), idet det var inspireret af bælterne i karate. I 1978 valgte Ballerup 
og flere andre klubber at skifte til det daværende internationale bælte-
system som bestod af kun 3 bæltefarver (gult, blåt og rødt) med op til 
2 snipper på hvert. De blev anvendt indtil det nuværende danske 
bæltesystem blev indført i hele Danmark engang i 1980’erne.  

Bæltemærker 

 

Allround kampsport 

På klubbens minihold kommer børnene op 
til 4 mærkeprøver (se side 26) inden hver 
graduering. Når de består prøverne får de 
udleveret mærker, som efterfølgende sys 
på bælterne som vist på illustrationen. 
Dette er med til at motivere børnene til 
fortsat træning og udvikling. 

Det første mærke er hvidt, det næste gult 
osv. Motiverne varierer. Når barnet gradue-
res og får gul snip skal denne sys på mod-
satte bælteende end de første 4 mærker, 
hvor der så er plads til de næste 4 mærker. 

    

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 
   

 

 

 

 



Ballerup Kampsport Center  Medlemshåndbog 

Version 7 Side 20 2023-03-21 

Eksterne børnebælter 

 

Taekwondo 

Mange klubber benytter såkaldte mon-bælter til børn (indtil 12 år). 
Bælterne er hvide med en farvet stribe på langs i midten suppleret af 
en eventuel snip. Samme farvesystem som kup-bælterne bortset fra 
det hvide med gul snip. 

10. mon  

9. mon  

8. mon  

7. mon  

6. mon  

5. mon  

4. mon  

3. mon  

2. mon  

1. mon   
Det sorte mon-bælte kan være tilføjet 1-3 sorte snipper for at indikere 
at udøveren har haft bæltet i tilsvarende antal år. 

Hierarkisk er mon-bælterne placeret før kup-bælterne, dvs. mellem 
det hvide begynderbælte og de hvide med gul snip (10. kup). 

Bæltemærker vs. mon-bælter 

Mærkeprøver til børn blev introduceret af DTaF i 1995 og indført i 
Ballerup, da vi i 2001 oprettede miniholdet for de yngste børn. 

I 2006 fik personlige og kommercielle interesser listet mon-bælterne 
ind ad bagdøren i DTaF som et alternativt bæltesystem til børn. 

Mens mærkeprøverne er gratis grundet mærkernes lave indkøbspris, 
kan der med mon-bælterne opkræves 50-100 kr. hver gang børnene 
går til mon-prøve og skal have nyt bælte. Det giver en stor omsætning 
og god fortjeneste. 

En anden væsentlig forskel er, at man med mon-bælterne bevæger 
sig uden for det almindelige bæltesystem, hvor imod bæltemærkerne 
blot er små ekstra niveauer mellem kup-bælterne. Mon-bælterne har 
ingen sammenhæng til kupbælterne, bortset fra at 1. mon kan 
konverteres til 9. kup. De øvrige mon-bælter svarer til hvidt bælte. I 
praksis giver dette problemer, hvis et barn med mon-bælte skifter til 
en klub, som ikke benytter disse. I så fald skal barnet skifte tilbage til 
sit hvide bælte – med mindre man som os laver en individuel 
vurdering og finder en passende overgangsløsning. 

En tredje forskel er, at der ved mon-bælter ikke behøver at blive 
afholdt prøver, hvortil børnene motiveres til at øve sig og vise deres 
bedste. Der er således klubber som på månedsbasis blot uddeler nye 
mon-bælter til eleverne efter en træning – mod betaling naturligvis! 

Både bæltemærkerne og mon-bælterne har et DTaF-pensum. 
Mærkepensummet er blot en simpel opdeling af kup-pensummet i 
typisk stand-, håndteknik-, sparke- og teorimærke. Fx skal man for at 
få sparkemærket kunne udføre alle standene som er pensum til den 
pågældende kupgrad. Det er dog bedre, at børnene i stedet skal 
kunne fx 1 stand, 1 slag, 1 blokering, 2 spark og 5 begreber pr. prøve. 
Dette har DTaF taget højde for i det nyere mon-pensummet, som 
også er tilføjet bl.a. gymnastiske elementer, hvilke har stor betydning 
for børnenes motoriske udvikling. 
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Som følge af mon-bælternes mange ulemper har vi i vores klub 
fastholdt brugen af bæltemærker. Dog har vi udviklet et endnu bedre 
børnepensum, der også omfatter elementer som fx smidighed, styrke, 
adfærd og samarbejde.  

Kampudstyr 

 

Taekwondo 

Til kampstævner bærer udøverne følgende beskyttelsesudstyr, som 
absorberer modstanderens angreb og dermed minimerer risikoen for 
skader: 

○ Hjelm 
○ Tandbeskytter 
○ Kampvest 
○ Skridtbeskytter 

○ Armbeskyttere 
○ Handsker 
○ Benbeskyttere 
○ Vristbeskyttere 

Der er mulighed for tilskud ved førstegangskøb af hjelm (jf. side 40). 

WTF vs. ITF 

Beskyttelsesudstyret i WTF er i kontrast til ITF, hvor man bærer 
boksehandsker og tilsvarende på fødderne. Dvs. at man i WTF 
primært har placeret beskyttelsen på kroppens målområder, hvor imod 
man i ITF har den på kroppens våben. 

Sko 

 

Taekwondo 

Kampsportssko egner sig ikke til at træne taekwondo i grundet 
tæernes bevægelighed, der begrænser visse fodstillinger under 
udførelsen af spark. Udøvere med skader kan dog være tvunget til at 
træne med sko i en periode. Ellers er skoene primært til at gå rundt i 
mellem træningerne, fx til en træningsweekend. 
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Træning 

Holdstruktur 

 

Taekwondo og  
allround kampsport 

Klubben har en såkaldt integreret holdstruktur, som blev udtænkt og 
indført i år 2000. Vi gik dengang væk fra den traditionelle holdstruktur, 
som benyttes i de fleste idrætsforeninger. 

Størstedelen af vores nuværende medlemmer er opvokset med den 
integrerede holdstruktur og tænker muligvis ikke over, at den er 
anderledes. For nye medlemmer kan den integrerede holdstrukturen 
dog virke lidt uoverskuelig, selv om den egentlig er ganske enkel. 

Integreret vs. traditionel holdstruktur 

Den integrerede holdstruktur adskiller sig fra den traditionelle hold-
struktur ved ikke at have adskilte hold. I stedet overlapper holdene 
således at et hold træner sammen med det under- og overliggende 
hold henholdsvis den ene og anden træningsdag i ugen. 

Forskellen kan illustreres ved en udviklingstrappe, hvor man som 
udøver står med fødderne på 2 trin ad gangen svarende til 2 trænings-
dage. Som nybegynder dog kun på trappens nederste trin, der er 
indslusningshold. 

 

1

2

3

4

5

6

Begyndere

Øvede

Elite

Begyndere

Let øvede

Øvede

Rutinerede

Elite

Indslusning

Integreret
holdstruktur

Traditionel
holdstruktur

 
 

En nystartet udøver kan typisk følge med på trappens 2. trin efter 
3-6 måneders træning og får dermed mulighed for at træne på både 
trin 1 og 2. Med tiden bliver udøveren dygtigere og rykker op til trin 2 
og 3. Der rykkes dermed opad ét trin ad gangen (i modsætning til den 
traditionelle holdstruktur hvor der rykkes to trin ad gangen). 

Der er mange fordele ved den integrerede holdstruktur: 

○ Fast holdstruktur gearet til vekslende tilgang af nye medlemmer 
som følge af indslusningshold, fleksible holdniveauer og flydende 
oprykninger. 

○ Ingen opstart og sammenlægning af hold. Således ingen risiko for 
medlemsfrafald pga. skiftende træningstider og instruktører. 

○ Ved oprykning fastholdes den ene træningsdag inkl. instruktøren. 
Samtidig har den nye træningstid længe været kendt. 

○ 50% flere holdkammerater pga. overlappende hold. 
○ Bedre rammer til at styrke elevernes selvtillid og motivation til at 

dygtiggøre sig. 
○ Fleksibilitet for medlemmer der har sammenfald i træningstider 

med andre fritidsinteresser. 
○ Behov for færre instruktører. 
○ Bedre sammenhold på tværs af holdene. 
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Tematræninger 

 

Taekwondo 

Den integrerede holdstruktur blev i 2011 gjort mere fleksibel ved at 
erstatte halvdelen af de unges og voksnes grundtræninger med 
tematræninger. Formålet var bl.a. at imødekomme behovet for større 
fleksibilitet. Tematræningerne er således for de teenagere og voksne, 
der træner på grundhold om torsdagen. 

Grundtræningerne torsdag er alders- og niveauopdelte, mens tema-
træningerne er fælles, dvs. for teenagere og voksne på alle niveauer. 

Tematræningerne adskiller sig fra grundtræningerne ved ofte at gå i 
dybden med givne temaer. Der er typisk 1-2 tematræninger pr. aften 
af tilsammen 90-105 minutters varighed. Temaerne skifter hver 
måned. Nogle er enkeltstående mens andre er tilbagevendende (bl.a. 
kamp, poomse og selvforsvar). 

Undervisningen på hver af grundholdene varetages af de to tilknyttede 
instruktører. Typisk på skift en måned ad gangen, mens de i nogle af 
de øvrige måneder har temaundervisning. Andre instruktører er også 
at finde som undervisere ved tematræningerne. 

Det kan frit deltages i tematræningerne efter lyst og behov. Man kan 
således i én måned nøjes med kun én tematræning og i en anden 
måned deltage i samtlige tematræninger. Dermed er der mulighed for 
at tilpasse træningsmængden efter hvor meget fritid man har. Ligeså i 
forhold til lektiemængde og skiftende arbejdstider. Nogle tema-
træninger er dog struktureret på en måde, hvor der fra uge til uge 
bygges videre på indholdet, hvorfor fravær kan være uheldigt. Dette 
fremgår i givet fald af tematræningsplanen og dens tilhørende 
beskrivelser. 

Kamptræning Søndag er der kamptræning for taekwondo-udøvere på alle niveauer. 
Dog ikke nybegyndere. 

Kamptræning er nødvendig for at kunne gå til stævner, men også en 
vigtig del af forberedelserne til gradueringer. Den er derfor et krav i 
forhold til begge dele. 

Holdoversigt 
 

Hold Navn / Alderstrin Niveau Træningsdag 

1 Taekwondo 
Unge + voksne 

Rutinerede Torsdag kl. 19 + Tema + Kamp 

3 Taekwondo 
Unge + voksne 

Øvede 
Begyndere 

Torsdag kl. 19 + Tema + Kamp 
Kun torsdag 

13 Taekwondo 
Teenagere 

Rutinerede Torsdag kl. 17 + Tema + Kamp 

14 Taekwondo 
Teenagere 

Øvede Mandag + Torsdag kl. 17 

16 Taekwondo 
Børn (10-15 år) 

Øvede 
Begyndere 

Mandag + Onsdag kl. 17 
Kun onsdag 

17 Allround kampsport 
Minihold (8-9 år) 

Øvede 
Begyndere 

Mandag kl. 17 + Onsdag kl. 17:30 
Kun onsdag 

18 Allround kampsport 
Mikrohold (6-7 år) 

 Onsdag kl. 16:45 

– Taekwondo tema  Mandag kl. 19 

7 Taekwondo kamp  Søndag kl. 10 

WT Wing Tzun  Onsdag kl. 19 + Lørdag kl. 10 
Mandag kl. 18 (i Taastrup) 

– Selvforsvar  Lørdag kl. 13 (hver anden uge)  

FL Floorball  Tirsdag kl. 19 

– Gymnastik (2-4 år)  Torsdag kl. 16 



Ballerup Kampsport Center  Medlemshåndbog 

Version 7 Side 24 2023-03-21 

Oprykning 

 

Taekwondo og  
allround kampsport 

Den integrerede og fleksible holdstruktur bevirker at der ikke er 
præcise skillelinjer mellem alle hold hvad angår alder og niveau. Det 
er derfor ofte instruktørernes vurdering, hvornår eleverne skal rykke 
op til næste hold. Oprykning sker så vidt muligt gruppevis for at skabe 
større tryghed hos eleverne. 

Hold 17  hold 16 

Oprykning fra ”miniholdet” til det ”store børnehold” sker typisk efter at 
man er fyldt 9 år og før man fylder 11 år. 

Hold 16  hold 14 

Som udgangspunkt skal man være teenager og have minimum grønt 
bælte (7. kup) for at træne mandag/torsdag på hold 14. Oprykning 
hertil fra hold 16 sker typisk i november og april. Dette skyldes bl.a. at 
der om torsdagen i sommerhalvåret trænes målrettet frem mod dan-
gradueringen i oktober/november, hvorfor oprykning først sker 
herefter. I foråret sker oprykningen ca. i april. 

Oprykning midt i sæsonen har også til formål at eliminere den risiko, 
som der er for frafald i løbet af sommerferien, hvor nogen måske føler 
utryghed ved at skulle op og træne med nogen som er dygtigere. For 
nogen kan oprykning midt i foråret/efteråret være upraktisk. Derfor er 
oprykningen kun et tilbud, dvs. at man har mulighed for at vente med 
oprykning til det passer ind i fx familiens ugeplan. 

Ferie Der er træning næsten hele året. Vi holder kun fri på helligdage og i 
juleferien. Der er således træning i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie. 

Sommertræning I skolernes sommerferie skruer vi ned for blusset ved at ændre de 
normale træninger til ugentlige fællestræninger for henholdsvis børn 
og voksne. Der er typisk sommertræning om mandagen kl. 17 (børn) 
og kl. 19 (voksne) samt udvalgte torsdage kl. 19 (voksne). 

Sommertræningsplanen annonceres ca. 1 måned forinden. 

Fitnessrummet Fitnessrummets begrænsede antal maskiner opfylder de mest basale 
behov i forhold til allround styrketræning og til at supplere taekwondo-
træningen. 

Personer under 15 år skal have vejledning af en instruktør, inden de 
må benytte maskiner og udstyr i fitnessrummet. 

Vær opmærksom på følgende ved brug af spinningcyklen: 

○ Cyklen har ikke frihjul. Det betyder at pedalerne fortsætter, når 
man stopper med at træde i dem. 

○ Pedalerne kan bremses ved at trykke ned på drejehåndtaget, 
hvormed man justerer modstanden. 

○ For at undgå skader bør spænderne benyttes og fødderne bør 
først tages ud af pedalerne, når disse står stille. 

○ Yderligere brugsanvisning er placeret bagest på stellet. 

Skader Førstehjælpskasse er placeret i 3. køkkenskuffe. Plaster er placeret 
ved siden af i en lille gennemsigtig boks. 

Til afkøling af akutte skader under træning er der geleposer i fryserens 
øverste bakke (over skufferne). Efter brug skylles og aftørres gele-
posen, inden den lægges tilbage i frysen. 

Menige medlemmer må ikke låne geleposerne med hjem eller til 
skadestuen. Hertil kan der i stedet købes engangsisposer i kiosken. 
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Til stævner skal udøverne medbringe egne engangsisposer. Desuden 
er der en mindre beholdning heraf i klubbens førstehjælpstaske, der 
medbringes til stævnerne. 

Udviklingssamtaler Såfremt instruktørerne skønner det udbytterigt og har overskud til det, 
vil de afholde udviklingssamtaler med elite- og talentudøvere samt 
andre højtgraduerede teenagere og unge. Under samtalerne drøftes 
bl.a. udøvernes trivsel, ønsker og mål. Der kan om nødvendigt aftales 
målrettede handlingsplaner til hjælp for udøverne.  

Coaching Der kan afholdes coachingsamtale med udøvere, trænere og ledere, 
der måtte have et behov herfor. Eventuelt et forløb af flere samtaler. 
Årsagen til samtalerne behøver ikke at have relation til træningen eller 
klubben, men kan fx være relateret til privatliv og skole. Samtalerne 
sker i fortrolighed med en leder, som har den fornødne coaching-
uddannelse eller -erfaring. 
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Gradueringer 

Mærkeprøve 

 

Allround kampsport 

På klubbens minihold afholdes der mærkeprøve 5 gange om året. Der 
er ca. 8 ugers træning imellem hver. Ved mærkeprøverne bliver 
børnene testet i deres kunnen, hvilket motiverer til at lære mere og 
blive bedre. Belønningen for en god præstation er et mærke til at sy 
på bæltet. 

Mærkeprøverne er supplement til de normale gradueringer, der har 
større pensum og hvor man får en farvet bæltesnip eller ny bælte-
farve. Grundet den mere legende tilgang med mere motoriktræning og 
mindre fokus på teknik vil børnene på miniholdet ikke kunne deltage i 
graduering lige så ofte som de ældre børn. De mindre formelle 
mærkeprøver fungerer dermed som små "gulerødder" mellem 
gradueringerne. 

Et andet formål med mærkeprøverne er at gøre det nemmere for 
børnene at bestå en graduering. Pensummet for 4 bæltemærker 
svarer nemlig til 1 bæltegrad. Dermed burde børnene være klar til 
graduering efter 4 beståede mærkeprøver. 

Det er muligt at få op til 12 mærker, dvs. 4 på hver af de første 
3 bælter; hvidt, hvidt med gul snip, og gult. Mærkerne kan variere i 
farve og motiv, hvorved børnene ikke nødvendigvis har ens mærker. 
På side 19 er der en illustration af mærkerne. 

Pensum 

Klubben har selv udviklet mærkepensummet som er synliggjort i nogle 
børnevenlige pensumhæfter (1 pr. mærke). Heri fremgår hvad 
børnene skal kunne og vide til hver prøve. For hvert mærke er 
pensummet inddelt i 3 hovedområder (teori, gymnastik og teknik) med 
hver 8-12 punkter. 

  
Formålet med hæfterne er bl.a. at motivere børnene til at øve sig 
derhjemme. Derfor er hæfterne udformet så punkterne kan krydses af 
efterhånden som de beherskes. Når alle punkter er afkrydset må 
hæftet gerne tages med til træning og vises til hjælpetræneren, der 
kan spørge ind hertil og selvfølgelig belønne med ros. Husk at skrive 
navn på hæftet inden, så trænerne ved hvem hæftet tilhører, hvis det 
bliver glemt i klubben. 

Pensumhæfterne hjælper også forældrene til at følge med og tage 
aktiv del i børnenes læring og udvikling. Ligesom med lektier i skolen 
og det forældrenes ansvar og vigtigt at børnene øver sig hjemme for 
at få optimal glæde og udbytte af deres ugentlige træning(er). Det 
kræver ikke sparkepuder, men blot lidt interesse fra forældrene at få 
børnene til løbende at repetere og vise hvad de har lært, hvilket både 
motiverer og giver børnene selvtillid. 

Pensumhæfterne kan downloades fra hjemmesiden, men står også 
fremme i klubben, hvorfra de må tages i takt med at børnene består 
en mærkeprøve og derefter skal i gang med næste hæfte i rækken. 
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Deltagelse 

Mærkeprøverne afholdes kl. 18-19 i forbindelse med træningerne, 
hvor træningstiden de pågældende dage således forlænges med en 
halv time. Kravet for at kunne deltage er at man er indmeldt, har betalt 
kontingent og har trænet i mindst 3 måneder. Dels skal der som 
udgangspunkt være trænet i mindst 1 måned siden en eventuel 
kupgraduering. Der skal ikke tilmeldes til mærkeprøverne og det 
koster ikke noget at deltage heri. 

Påsyning af mærker 

På det hvide bælte placeres det første mærke oven over leverandør-
mærket, hvis der er sådan et. Dette af hensyn til den senere gule snip 
som skal placeres på modsatte ende af bæltet. Mærket skal vendes 
således at motivet er oprejst når bæltet er bundet og dets ender 
hænger nedad. De følgende 3 mærker placeres tilsvarende oven over 
det første mærke. De 4 mærker som følger efter den gule snip 
placeres på samme måde oven over den gule snip (på modsatte ende 
af bæltet). Se illustrationen på side 19.  

Kupgraduering 

 

Taekwondo og 

allround kampsport 

Klubben afholder årligt 3 kupgradueringer, der som regel ligger 
søndage i marts, juni og november. Der startes med opvarmning 
kl. 10, hvorefter der er pause indtil selve gradueringen går i gang kl. 
11. Sluttidspunktet er mellem kl. 15 og 17 afhængig af antal deltagere. 

Mellem hver kupgraduering skal der gå minimum 3 måneder med 
2 ugentlige grundtræninger plus supplerende kamptræning og 
styrketræning. Sidstnævnte dog først fra 4. kup (rødt bælte). 
Derudover skal man kunne de ting som fremgår i klubbens pensum. 

Det er klubbens mål, at elever som passer deres træning kommer til 
graduering 2 gange om året i de første par år. Derefter vil der normalt 
gå længere tid imellem gradueringerne. 

Det er instruktørernes vurdering af flere faktorer, der ligger til grund 
for, om man indstilles til graduering. Ud over teknisk kunnen vurderes 
eksempelvis også indsats og opførsel til træningerne. 

Så vidt muligt vil instruktørerne senest 2 uger inden give eleverne 
besked om de skal til graduering eller ej. Beskeden kan være "Måske" 
hvis der er noget teknisk (fx en taegeuk) som mangler lidt afpudsning, 
hvilket med øget fokus og træningsindsats formodes at kunne nås 
inden gradueringen. 

Gruppeinddeling 

Under gradueringen er udøverne på gulvet gruppevis. Når man ikke er 
på gulvet sidder man bagest i salen og ser på de andre. Dette både af 
respekt for hinanden samt for at lære af især de højere graduerede. 
Der er dog mulighed for at række fingeren op og få lov til at gå på 
toilettet hvis man ikke kan vente til næste pause. 

I første gruppe er typisk de som er indstillet til gult og/eller orange 
bælte (hhv. 9. og 8. kup). Dette for at hvidbælterne, som ikke tidligere 
har været til graduering, kan se hvordan det foregår, inden de selv 
skal på gulvet som gruppe 2 (eller 3). I de følgende grupper stiger 
bæltegraderne så de højest graduerede er på gulvet som de sidste. 

Pris 

Deltagelse i kupgraduering koster 100 kr. For hvidbælter som deltager 
for første gang er prisen dog kun 50 kr. Beløbet, der inkluderer diplom 
og bælte(snip), skal betales i pausen lige efter opvarmningen. 

Deltagelse i en graduering forudsætter at der er betalt kontingent, og 
at der ikke er andre udeståender overfor klubben. 
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Medbring 

Til 7. kup (grønt bælte) og opefter skal der til frikamp medbringes 
beskyttelsesudstyr som skal ligge klart til at blive taget på under 
gradueringen. 

Tag gerne frugt og en lille madpakke med til at spise i pauserne. 

Drikkedunk må gerne medbringes i salen under gradueringen. 

Såfremt det personlige taekwondo-pas opbevares hjemme skal det 
medbringes så gradueringen kan anføres heri. 

Tilskuere 

Familie og andre interesserede kan overvære gradueringen fra 
tilskuerpladser i salen. De skal blot blive siddende og forholde sig i ro 
mellem pauserne for ikke at forstyrre deltagerne. Alternativ kan 
gradueringen overværes gennem vinduerne fra opholdsstuen hvortil 
døren typisk er lukket så snak ikke forstyrrer i salen. 

Tilskuerne må gerne fotografere og videooptage under gradueringen. 
Dog uden blitz. Dels skal biplyde være slået fra. 

Censorer og instruktører 

Til at bedømme udøverne under kupgradueringen sidder der en eller 
flere censorer. Ved siden af censorerne sidder instruktører, hjælpe-
trænere og andre sortbælter. Så vidt muligt vil mindst en af udøvernes 
daglige instruktører være til stede. 

En af instruktørerne giver kommandoerne til hvad udøverne skal vise 
under gradueringen. For de lavest graduerede bliver teknikkerne også 
vist af instruktøren. 

Udøvernes præstationer under gradueringen bliver i deres respektive 
gradueringspapirer noteret af censorerne. Bl.a. de væsentligste fejl 
som skal rettes inden næste graduering. Instruktørerne gennemgår 
gradueringspapirerne med deres elever til en af de efterfølgende 
træninger.  

Ceremoni 

Når alle udøverne har været på gulvet er der overrækkelse af diplom 
samt bælte eller bæltesnip. Herefter afsluttes med et fælles foto.  

Dangraduering 

 

Taekwondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores årlige dangraduering afholdes som regel en lørdag eftermiddag 
i oktober eller november. Udøvere fra andre klubber deltager også 
heri. Gradueringen er åben for tilskuere, som også er velkomne til den 
efterfølgende middag og fejring. Nærmere beskrivelse med ramme-
program, priser og tilmeldingsprocedure m.m. fremgår af dokumentet: 

 Dangraduering - Retningslinjer 

I tilknytning til dangradueringerne afholdes der 2 årlige udviklings-
weekender for rød- og sortbælter (som er fyldt 15 år). For dem der 
skal til dangraduering fungerer udviklingsweekenderne som såkaldt 
danfortræning. 

Handlingsplan 

Cirka et år før du skal til dangraduering udpeges en af dine instruktør-
er til at have det primære ansvar for dig i forhold til gradueringen. Den 
ansvarlige instruktør orienterer dig nærmere om gradueringen og 
udarbejder sammen med dig en handlingsplan, der anvendes som 
styringsværktøj frem mod gradueringen hvor du skal være i topform. 
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Being a black belt is not about  

how many techniques you know,  
but about how well you master them. 

Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af en skabelon samt 
løbende i henhold til følgende tidsfrister: 

Handlingsplan Tidsfrist* 

Personlige mål 15. december 

Historik over lejre m.v. 1. januar 

Aktivitetsplan 1. februar 

Ønsker til forbedringer 1. marts** 
og løbende derefter 

Krav til forbedringer 1. april** 
og løbende derefter 

* Forudsat at gradueringen afholdes i oktober/november 

I handlingsplanen anføres bl.a.: 

○ Dine kort- og langsigtede mål. 
○ Lejre, stævner, opvisninger og kurser som du har deltaget i. 
○ Dine ønsker og trænernes krav til hvad du skal forbedre inden 

gradueringen. 
○ Aktivitetsplan som du skal følge frem mod gradueringen. 

Skriftlig afhandling 

Du skal forud for dangradueringen skrive en afhandling – også kaldet 
danrapport. Formålet hermed er at styrke din viden og bevidsthed 
inden for nogle givne områder. Retningslinjerne for afhandlingen er 
beskrevet i dokumentet: 

 Dangraduering - Skriftlig afhandling 

Afhandlingen skal udarbejdes i perioden fra december til juni (forudsat 
at gradueringen afholdes i oktober/november). Den ansvarlige instruk-
tør vil hjælpe dig gennem processen. 

Indstilling 

I sidste ende er det din samlede træningsindsats og udvikling som er 
afgørende for om du af dine instruktører bliver indstillet til graduering. 
Du kan forvente at få besked herom ca. 3 måneder før.  

Pensum 

 

Taekwondo og 

allround kampsport 

 

 

Kravene til de forskellige bæltegrader er specificeret i pensum. I tillæg 
hertil er der en ordbog med oversættelse og forklaring af de mange 
koreanske termer. 

Vores pensum er mere omfattende end DTaF’s pensum, som mange 
andre klubber benytter. Vi har bl.a. grundkombinationer, flyvespark, 
kamp- og selvforsvarsteknikker til hver bæltegrad. Dels adskiller vores 
pensum sig ved at der stilles krav til kvaliteten af teknikkerne, hvilket 
er suppleret af udviklingstrapper hvor også bevægelsesmønstre, 
vejrtrækning o.a. indgår. 

Vi har også krav til deltagelse i kamptræninger samt fysiske krav i 
forhold til armstrækninger, kropshævninger og springhøjde, hvor antal 
og højde stiger i takt med bæltegraderne. 

For rød- og sortbælter er der endvidere krav til ugentlig styrketræning, 
deltagelse i udviklingsweekender og træningslejre samt trænererfaring 
og -uddannelse. Endelig er der i pensum anført aldersgrænser for 
bæltegraderne samt hvor lang tid der minimum skal gå imellem. 
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Stævner, lejr og andre aktiviteter 

Tøndeslagning 
Taekwondo og allround kampsport 

En årligt tilbagevendende tradition er tøndeslagning, hvor der slås og 
sparkes til tønden uden kølle. Instruktørerne vejleder de uerfarne 
udøvere, så risikoen for skader begrænses. 

Tøndeslagningen afholdes i forbindelse med den almindelige træning. 
Typisk onsdag og torsdag i ugen efter fastelavnssøndag. 

Stævner (kamp) 
Taekwondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 
Louise 

Bane  Kamp  Farve 
3 – 17 – RØD 
3 – 31 – RØD 
3 – 54 – BLÅ 
 –  –  
 –  –  
 –  –   

 

Udøvere som deltager stabilt i kamptræningerne opfordres til at 
deltage i kampstævner. 

Stævnetyper 

Der er forskellige slags stævner, og de er ofte begrænset til en given 
målgruppe, fx børn begyndere og øvede. 

Som udgangspunkt konkurreres der efter cup-princippet, hvor kun 
vinderen af en kamp går videre til næste kamp, indtil man når finalen. 

Ved puljestævner inddeles man derimod i grupper af fx 4-5 udøvere, 
som alle møder hinanden. Herefter går puljevinderen videre og møder 
vinderen af eventuelt andre puljer. 

Vægtklasser 

Til stævnerne kæmpes der i vægtklasser. 

Da det ofte er en fordel at kæmpe mod nogen som er mindre end en 
selv, er der nogen som på forskellig vis forsøger at komme ned i vægt, 
for at komme i en lavere vægtklasse end ellers. Måske tilskyndet af 
træneren. 

I vores klub er udøvernes sundhed og velvære vigtigere end medaljer, 
hvorfor vi ikke tillader vægtpineri osv. Derfor bliver udøverne som 
udgangspunkt tilmeldt i de rette vægtklasser. Undtagelserne kan 
være, hvis en udøver ligger på grænsen mellem to vægtklasser, hvor 
det blot er et spørgsmål om at spise efter vejningen, der typisk foregår 
om aftenen 1-2 dage før et stævne. 

Udstyr og regler 

Der kæmpes med beskyttelsesudstyr i henhold til DTaF- eller WTF-
regler. Reglerne lærer man til træningerne. 

Transport 

Både til vejningen samt til stævner uden for Storkøbenhavn 
arrangeres der så vidt fællestransport, så man følges ad og samtidig 
minimerer transportudgifterne. 

Kampkort 

Når der deltages i stævner, kan holdlederen vælge at benytte 
kampkort, som hver udøver får udleveret til at hænge om halsen. På 
kampkortet anføres kamp nr. / bane nr. / vestfarve. 

Fællesskab 

Alle opfordres til at blive til stævnerne indtil alle fra klubben er færdige 
og har fået eventuelle medaljer. 
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Stævner (teknik) 

 

Taekwondo 

Tidligere deltog vi talstærkt i de såkaldte teknikstævner. Vi var faktisk 
landets førende klub heri med 4 udøvere på landsholdet, som vandt 
utallige internationale mesterskaber, bl.a. Europamesterskaberne som 
var det højeste, idet der dengang ikke blev afholdt Verdensmester-
skaber. 

Dengang gjaldt det til konkurrencerne om at præstere effektive og 
flotte teknikker. Desværre begyndte Korea fra omkring år 2004 at 
blande sig i konkurrencereglerne, som de siden hen har dikteret og 
konstant ændret med henblik på selv at kunne VM. Det har resulteret i 
at mange teknikker nu skal udføres på ineffektive måder, som er 
ødelæggende for udøvernes udvikling – set med vores øjne. 

Træningslejre Der er mulighed for at deltage i forskellige former for træningslejre i 
ind- og udland. Fx afholdes der hvert år en international taekwondo 
sommerlejr i samarbejde med DTaF. Den afholdes som regel i Jylland 
og har typisk over 500 deltagere. 

Træningsweekender Klubben arrangerer så vidt muligt træningsweekender så alle børn og 
teenagere har mindst én årlig begivenhed af slagsen. 

Derudover arrangeres der årligt to udviklingsweekender i samarbejde 
med andre klubber. For at kunne deltage heri skal man som udgangs-
punkt være fyldt 15 år og have rødt eller sort bælte. 
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Sociale arrangementer 

Fredagshygge Så vidt muligt afholdes der flere gange om året temaaftener – også 
kaldet fredagshygge – hvor små som store mødes til nogle hyggelige 
timer sammen. Arrangementet starter typisk kl. 19. 

Nogle gange er arrangement uformelt hvor man kan boltre sig med fx 
bordtennis og hockey (floorball) samt nyde hjemmebagte kager, som 
alle opfordres til at medbringe. Andre gange er der et konkret tema for 
arrangementet. 

Vær opmærksom på, at fredagshyggen ikke er et børnearrangement, 
men et familiearrangement. Derfor skal børn under 13 år være med 
følge af forældre. Søskende, bedsteforældre og kærester er også 
velkomne. Efter aftale kan der måske også medbringes en ven(inde). 

Teenagearrangementer Fra tid til anden mødes klubbens teenagere til mere eller mindre 
uformelt hygge og overnatning i klubben. 

Sommerevent Nogle somre arrangeres klub-olympiade for medlemmer og familier på 
Ballerup Atletik Stadion, hvor der konkurreres i både traditionelle og 
anderledes discipliner. Deltagerne medbringer forskellige retter til et 
lækkert picnicbord som nydes i frokostpausen. 

Tidligere har vi fx arrangeret klubtur for medlemmer og familie til 
Bakken. Her blev der indledt med picnic og boldspil i Dyrehaven. 
Derefter gik det løs i Bakkens forlystelser. Aftensmaden stod fx på 
stægt flæsk og persillesovs. 

Fødselsdag Klubbens fødselsdag fejres 2. september, hvor første officielle træning 
blev afholdt i 1974. 

Datoen for den stiftende generalforsamling kendes ikke, men 
klubbens grundlægger Palle Petersen mener at det var i maj 1974. 

Julehygge  
og årets udøvere 

De sidste træningsdage før jul serveres der traditionelt æbleskiver 
efter hver træning. 

Ofte i forbindelse med julehyggen kåres årets udøvere og træner. 

Jule-/Nytårsfloorball Nogle år afholdes der floorball i juleferien. 
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Sportsernæring 

Måltider og væske Ordsproget ”Uden mad og drikke duer helten ikke” gælder i høj grad 
ved fysisk hård træning. Kroppens væske- og energidepoter skal være 
fyldt op inden træning. Det er således ikke godt at udsætte et 
hovedmåltid til efter træningen. 

Senest 1 time før træning bør man indtage et hovedmåltid samt sørge 
for ikke at være i væskeunderskud. Lige så vigtigt er det at indtage 
både et restitutionsmåltid og et hovedmåltid efter træning. Hvis man 
træner om aftenen kl. 19-21 bør man spise dobbelt aftensmad eller 
blot ”opdele” aftensmaden i en portion før træning og en efter. 

Drikkelse Drikkelse under træning 

Det er vigtigt at indtage væske under fysisk hård træning. Tommel-
fingerreglen er, at der skal være drikkepause ved træninger over 
60 minutters varighed. Drikkepausen placeres efter 30-45 minutter. 

Drikkelse efter træning 

Efter træning er det vigtigt at indtage rigelige mængder væske. Helst 
tyndt saftevand (jf. nedenstående) eller sportsdrik. Efter hård træning 
er det ikke unormalt at drikke op til 2½ liter væske, hvoraf kroppen dog 
typisk kun optager 1½ liter. Derfor vil der efter træning i aftentimerne 
være større chance for at skulle på toilettet i nattetimerne for at 
komme af med det overskydende væskeindtag. 

Saftevand som sportsdrik 

Ifølge Team Danmarks ernæringseksperter er det ikke nødvendigt 
med dyre sportsdrikke. En næsten lige så god løsning er sukkerholdigt 
saftevand (ikke ”light”) der fortyndes med halv dosis af det anbefalede. 
Hvis det anførte blandingsforhold fx er 1 del saft til 4 dele vand, skal 
det i stedet blandes 1 til 9. Dermed 10% saft i stedet for 20%. 

Formålet med at fortynde saften på denne måde er at opnå det 
procentvise salt- og sukkerindhold som giver optimalt væskeoptag i 
kroppen. 

Restitutionsmåltid Efter hård fysisk træning er det vigtigt at indtage et restitutionsmåltid 
senest 25 minutter efter træningens afslutning. Formålet er at få 
genopfyldt kroppens glykogenlagre, som er blevet brugt under 
træningen 

Et restitutionsmåltid kan fx bestå af 450 ml kakaomælk eller drikke-
yoghurt, en banan samt en bolle med en skive kødpålæg og en skive 
mager ost. Et alternativ til bollen kan være en lille pakke frugtkiks. 

Uden restitutionsmåltidet vil man opleve større træthed og 
koncentrationsbesvær i skolen eller på jobbet næste dag. 

Vær også opmærksom på, at restitutionsmåltidet ikke kan er erstattes 
af hovedmåltidet som indtages, når man kommer hjem fra træning. 
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Kommunikation 

Generelt Kommunikationen mellem klubbens ledere, trænere, medlemmer og 
forældre foregår både mundtlig samt skriftligt via e-mail. Sms og 
Facebook benyttes kun i begrænset omfang. 

Intern envejskommunikation sker via hjemmesider, infomails og 
opslag samt eksternt via bl.a. pressemeddelelser. 

E-mailadresser Klubbens e-mailadresser er alias-adresser, dvs. en slags genveje der 
videresender til reelle e-mailadresser. Fordelen ved alias-adresser er 
at der kan skrives til enkeltpersoner eller en gruppe af personer uden 
at kende deres rigtige mailadresse. 

Trænere og ledere har som udgangspunkt en alias-adresse baseret 
på deres fornavn. Grundet navnesammenfald kan der dog være 
undtagelser hvor der i stedet benyttes efternavn eller fornavn 
kombineret med efternavn: 

○ fornavn@BallerupKampsport.dk 
○ efternavn@BallerupKampsport.dk 
○ fornavn.efternavn@BallerupKampsport.dk 

Hjemmesider 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Når der i det daglige og nærværende tales om ”hjemmesiden”, er det 
som udgangspunkt: 

http://BallerupKampsport.dk 

På forsiden er der kalender, nyheder og nyttige links til de mest 
anvendte sider. 

Hjemmesiden indeholder desuden følgende og meget mere: 

○ Galleri med over 7000 fotos, videoklip, avisudklip osv. 
○ Historie og stævneresultater 
○ Teori, filosofi og pensum 
○ Oversigt over tøj og udstyr inkl. priser 
○ Historiske publikationer og nyhedsbreve 
○ Links til træningsideer, kostråd o.a. 
○ Kontaktinformation 

Hjemmesiden er 2-sproget, idet en del sider også findes på engelsk. 

Børnehjemmesiden 

En del sider under klubbens hjemmeside, kaldet børnehjemmesiden, 
præsenterer information o.a. i børnehøjde. Direkte link til 
børnehjemmesiden er: 

http://BallerupTaekwondo.dk/kids 

Nunchaku 

Hjemmeside for klubbens underafdeling Copenhagen Nunchaku: 

http://CopenhagenNunchaku.dk 

Wing Tzun 

Klubben har ikke et selvstændigt domæne for underafdelingen 
Ballerup Wing Tzun, men følgende (anført på plakater o.l.) er linket 
direkte til klubbens hjemmeside hvorfra der er link videre til en 
underside med relevant information: 

http://BallerupKampsport.dk 
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Infomails Der udsendes løbende e-mails med relevant information om træning, 
aktiviteter og andre nyheder til medlemmerne og deres forældre. 

Pressemeddelelser Når klubben udsender pressemeddelelser, bliver disse først og 
fremmest sendt til lokalavisen og kommunen. Derudover bliver en del 
af pressemeddelelserne også sendt medlemmerne og deres forældre. 

Nyhedsbreve Frem til år 2010 udgav klubben et nyhedsbrev kaldet Hwarang Nyt. 
Udgivelsen heraf blev sat på pause, fordi det typisk kun var klubbens 
leder, som bidrog med nyheder, artikler o.a. 

Kalendere Web-kalender 

Viser på hjemmesiden de kommende aktiviteter såsom stævner, lejre, 
gradueringer, mærkeprøver og sociale arrangementer. 

Månedskalender 

I nogle år udarbejdes der omkring årsskiftet en månedskalender for 
det kommende år med flotte fotos af klubbens aktiviteter fra det 
forgangne år. Månedskalenderen uddeles til de medlemmer, som er 
med på fotoene. Endvidere til trænere, udvalgspersoner, samarbejds-
partnere og interessenter m.fl. Månedskalenderen kan downloades og 
printes fra hjemmesiden. 

Aktivitetskalender 

Et vigtigt styringsredskab for bestyrelsen er klubbens aktivitets-
kalender der bl.a. indeholder en samlet årskalender alle de aktiviteter 
som er relevante for medlemmerne. Den indeholder også en aktions-
kalender med vigtige deadlines og aktionspunkter, som bestyrelsen 
skal følge op på i løbet af året samt efter fx en generalforsamling. 
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Økonomi 

Kontingent 
 

Klubkontingentet betales 6 måneder forud pr. 1. april og 1. oktober. 
Ved indmeldelse betales der frem til førnævnte datoer. 

Opkrævning af kontingentet sker via e-mail, hvor i der står oplysninger 
om beløb, som skal overføres til klubbens bankkonto. For nye 
medlemmer opkræves kontingentet dog samtidig med udlevering af 
indmeldelsespapirer. 

Månedstakster 

○ Allround kampsport 160 kr.  [1] 
○ Taekwondo 160 kr.  [1] 
○ Wing tzun 200 kr. 
○ Wing tzun + Taekwondo 240 kr. 
○ Gymnastik 130 kr. 
○ Floorball 85 kr. 
○ Fitness 85 kr. 

Note 1: Cirka 20% rabat til begyndere (3 første måneder) og børn der kun tilbydes  
1 træning om ugen. 

 

DTaF-licens Alle taekwondo-udøvere skal til DTaF betale en årlig licens: 

○ Nye medlemmer indmeldt efter 1. august  100 kr. 
○ Eksisterende og andre nye medlemmer 250 kr. 

Licensen betales via klubben samtidig med klubkontingentet pr. 
1. oktober samt ved indmeldelse. Klubben viderebetaler derefter 
licensen til DTaF.  

Afregning af udlæg Personer der har haft udlæg o.l. skal aflevere kvitteringer eller anden 
dokumentation herfor senest 14 dage herefter. På kvitteringen anføres 
navn, underskrift, kontonummer og hvad udlægget vedrører. 

Godtgørelse af udlæg o.l. afregnes fra klubbens side senest efter 
1 måned. 

Befordringsgodtgørelse 

Godkendt af bestyrelsen 2008-02-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne politik dokumenterer klubbens retningslinjer for skattefri 
befordringsgodtgørelse, som sker i henhold til statens regler herfor. 

Baggrund 

Der gives befordringsgodtgørelse i forbindelse træningslejre, stævner, 
undervisning, kurser, møder, vareindkøb og lignende i henhold til 
aftaler godkendt af bestyrelsen. 

Forudsætninger 

Befordringsgodtgørelse forudsætter følgende, med mindre andet er 
aftalt med bestyrelsen: 

○ Relevante oplysninger og dokumentation afleveres til bestyrelsen 
inden 14 dage. 

○ Der er arrangeret fælles transport til stævner, lejre o.l. 
○ Antallet af eventuelle biler er begrænset til færrest mulige. 

Afgrænsning 

Der ydes ikke godtgørelse til medlemmer eller dennes familie, som er 
i restance til klubben. 

Ved kørsel i firmabil sker der kun godtgørelse af dokumenterede 
udgifter. 
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Undervisning 

Instruktører, der bor mere end 5 km fra klubben, vi i henhold til 
indgåede træneraftaler få godtgjort transport til klubben de dage, hvor 
de ikke selv har holdtræning (hvad enten de træner eller ej). Udgifter 
til offentlig transport afregnes efter regning, mens kørsel på cykel, 
knallert, motorcykel eller i bil afregnes der efter statens takster. Ved bil 
og motorcykel er det taksten for kørsel under 20.000 km. 

Møder og indkøb 

Ved transport til interne og eksterne møder samt transport i forbind-
else med indkøb af kioskvarer og udstyr kan der efter nærmere aftale 
med bestyrelsen udbetales befordringsgodtgørelse som ved under-
visning. 

Stævner, træningslejre og kurser 

Ved kørsel til stævner, træningslejre og kurser kan der efter aftale 
med bestyrelsen udbetales befordringsgodtgørelse i henhold til 
statens takst for kørsel over 20.000 km. 

For Team Ballerup støttede udøvere kan befordringsgodtgørelsen ske 
i henhold til statens takst for kørsel under 20.000 km, hvis der til 
samme aktivitet ikke sker godtgørelse til andre efter den lavere takst. 

Hvis ikke-deltagende personer kører med i bilen, er det chaufførens 
opgave af afregne deres andel i transportudgifterne. Chaufføren får 
dermed kun godtgørelse for den del af udgifterne, som er relateret til 
deltagerne og chaufføren. Udgiften anses ligeligt fordelt mellem alle i 
bilen. 

Dokumentation 

Fælleskørsel til stævner, lejre, kurser o.l. oplyses via formularen: 

 Udgifter til fælleskørsel 

eller ved fremsendelse af e-mail med relevante oplysninger til 
bestyrelsen, hvortil kvitteringer for eventuelle bro- og færgeudgifter 
også afleveres. 

Det kan være en hjælp for alle parter at holdlederen før afgang 
udleverer formularen ”Udgifter til fælleskørsel” til alle chaufførerne. 
Holdlederen indsamler og vedlægger de udfyldte formularer som 
bilag, når der aflægges regnskab til bestyrelsen. 

Kørsel i forbindelse med ugentlig undervisning specificeres i regneark. 
Skabelon herfor rekvireres hos bestyrelsen.  

Forsikringer Ulykkesforsikring 

Private ulykkesforsikringer dækker typisk ikke ved kampsport. 

Taekwondo-udøvere er via licensbetalingen til DTaF omfattet af en 
kollektiv ulykkesforsikring, som dækker bl.a. tandskader opstået under 
træning og konkurrence. Forsikringsbetingelserne kan læses på 
http://taekwondo.dk under download. 

Wing tzun og nunchaku-udøvere bør overveje at tegne en ulykkes-
forsikring, der som minimum dækker tandskader ved farlig sport. 
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Øvrige forsikringer 

DIF har hos Tryk tegnet fælles forsikringer, som foreningernes 
udøvere, trænere og frivillige er dækket af (jf. BMSI mødereferat 
2009-05-26): 

○ Ansvarsforsikring 
Dækker det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig 
i.f.m. sin virksomhed. 

○ Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring 
Den lovpligtige dækker hvis fx trænere kommer til skade under 
udførelse af trænerjobbet. Den frivillige dækker, hvis frivillige 
ledere kommer til skade under deres virke for foreningen. 

○ Psykologisk hjælp 
Dækker hvis personer i og omkring foreningen involveres i en 
alvorlig hændelse, fx ulykke eller dødsfald. 

○ Idrætsrejseforsikring 
Dækker medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejse til 
udlandet. 

○ Retshjælpsforsikring 
Dækker omkostninger i.f.m. en retssag.  

Gaver 

Opdateret af bestyrelsen 2016-02-09 

Denne politik dokumenterer de generelle retningslinjer omkring gaver 
til klubbens medlemmer samt eksterne personer, samarbejdspartnere 
og interessenter m.fl. 

Forudsætninger 

Gaver i forbindelse med årsdage og andre begivenheder forudsætter 
at bestyrelsen er blevet orienteret herom. 

Der gives ikke gaver til personer som er i restance til klubben. 

Bestyrelsen forestår gaveindkøbene, men modtager gerne forslag. 

Jul og nytår 

Klubbens ledere og ansatte belønnes med julegaver som tak for deres 
arbejde i det forgangne år. Derudover gives der julegaver til udvalgte 
samarbejdspartnere og interessenter. 

Dangraduering 

Medlemmer der indstilles til og består 1. dan (eller 1. poom) belønnes 
med et sort bælte (eller poombælte) med broderet navn. 

Konfirmation 

Medlemmer kan til deres konfirmation få telegram eller lignende af 
klubben. 

Andre mærkedage 

Der kan gives gave til klubledere, instruktører og hjælpetrænere i 
forbindelse med runde fødselsdage (første gang ved 30 år), bryllup, 
sølvbryllup, barsel, 25 års medlemsjubilæum o.l. 

Fratrædelser 

Personer der fratræder bestyrelsespost eller instruktørfunktion kan 
gives en blomst eller gave som anerkendelse for deres arbejde i de 
forgangne år. 

Andre klubbers jubilæer 

Der kan gives gaver til tæt relaterede klubber, som har 25 års 
jubilæum eller lignende. Afgørende herfor er bl.a. om vi tidligere har 
fået gave af den pågældende klub ved eksempelvis et jubilæum. 
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Interessenter og samarbejdspartnere 

Der kan gives gaver til interessenter og samarbejdspartnere for at 
pleje forholdet hertil. Det kan eksempelvis være klubbens ulønnede 
revisor, gæsteinstruktører, kommunale kontakter etc. 

Dødsfald 

Der kan ved dødsfald blandt klubbens medlemmer eller andre med 
tilknytning hertil gives blomster til begravelsen eller bisættelsen.  

Tilskud til stævner, lejre 
og dangradueringer 

Se tilskudspolitikker fra side 40. 
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Tilskudspolitikker 

Tilskud til kamphjelm 

 
Besluttet af bestyrelsen i 1999 

Med henblik på at begrænse mængden af kampudstyr til udlån gives 
der tilskud til medlemmernes første køb af kamphjelm via klubben. 
Derved kan en kamphjelm købes for 200 kr. svarende til ca. halv pris. 

Tilskuddet skal omgående tilbagebetales til klubben, såfremt medlem-
met undlader at betale kontingent eller ophører med at være alminde-
ligt medlem af klubben inden for 3 måneder efter købet. 

Tilskud til stævner 

Godkendt af bestyrelsen 2005-08-30 

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring tilskud til 
stævner. 

Baggrund 

Klubben ønsker at støtte sine medlemmers deltagelse i stævner og 
træningslejre. 

Deltagelse i stævner betragtes som supplerende uddannelse for 
klubbens instruktører, der herigennem henter inspiration hjem til 
klubben og samtidig motiverer øvrige medlemmer til øget trænings-
aktivitet og stævnedeltagelse. 

Afgrænsning 

Politikken omfatter kun: 

○ Udgifter til fællestransport fra klubben til stævnet. 
○ Udgifter til stævnearrangøren for overnatning i klublokaler. 
○ Opstillingsgebyr til stævnearrangøren. 

Forudsætninger 

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skal stævne-
deltagelsen være godkendt som tilskudsberettiget af klubbens ledelse. 

Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i 
minimum 1 år forud for stævnet. Ved almindeligt medlem forstås 
medlemskab, hvor der i hele perioden er blevet betalt kontingent i 
henhold til vedtægterne. Særlige aftaler om pause i medlemskabet 
som følge af skade eller ophold i udlandet tillades, såfremt dette er 
aftalt skriftligt med bestyrelsen. Pausens varighed medregnes dog 
ikke i perioden. 

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingentrestance eller 
har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer, der har 
overvejelser eller planer om at skifte klub efter stævnet. 

Medlemstilskud 

Første del af udgifterne indtil 300 kr. er egenbetaling fra deltageren. 
Udgifter derover dækkes af tilskud på maksimum 500 kr. 

Instruktørtilskud 

For de af bestyrelsen udnævnte instruktører, som har holdansvar og 
underviser mindst 1 gang om ugen, gives der et ekstra instruktør-
tilskud ved deltagelse i stævner. Dette tilskud er lig den første del af 
udgifterne, som for øvrige medlemmer dækkes af egenbetaling. 

Tilskuere 

Som udgangspunkt gives der ikke tilskud til familiemedlemmer og 
andre tilskuere, der tager med til et stævne.  
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Tilskud til træningslejre 

Opdateret af bestyrelsen 2016-08-04 

Baggrund 

Klubben ønsker at støtte sine medlemmers deltagelse i stævner og 
træningslejre. 

Deltagelse i træningslejre betragtes som supplerende uddannelse for 
klubbens instruktører, der herigennem henter inspiration og ny viden 
hjem til klubben. 

Afgrænsning 

Nærværende politik omfatter kun følgende udgifter: 

○ Transport Udgifter til fællestransport fra klubben til 
træningslejren. 

○ Deltagelse Betaling til arrangøren for deltagelse. 
○ Overnatning Betaling til arrangøren for overnatning. 
○ Forplejning Betaling til arrangøren for forplejning. 

Som udgangspunkt gælder politikken DTaF’s officielle påske- og 
sommerlejre. 

Forudsætninger 

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skal deltagelse i 
træningslejren være godkendt som tilskudsberettiget af klubbens 
ledelse. 

Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i 
minimum 1 år forud for træningslejren. Ved almindeligt medlem 
forstås medlemskab, hvor der i hele perioden er betalt kontingent i 
henhold til vedtægterne. Særlige aftaler om pause i medlemskabet 
som følge af skade eller ophold i udlandet tillades, såfremt dette er 
aftalt skriftligt med bestyrelsen. Pausens varighed medregnes dog 
ikke i perioden. 

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingentrestance eller 
har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer, der har 
overvejelser eller planer om at skifte klub efter træningslejren. 

Tilskud 

Der ydes tilskud til dækning af transportudgifter. 

Til de af bestyrelsen udnævnte holdinstruktører, som har mindst 
1 ugentlig undervisning, gives der foruden ovennævnte et ekstra 
instruktørtilskud til dækning af deltagelse og overnatning. 

For den af bestyrelsen udnævnte turleder kan forplejningen desuden 
blive dækket af tilskud. 

Tilbagebetaling 

Tilskuddet skal omgående tilbagebetales til klubben, såfremt medlem-
met undlader at betale kontingent eller ophører med at være alminde-
ligt medlem af klubben inden for 6 måneder efter træningslejren. Det 
ekstra instruktørtilskud skal ligeså tilbagebetales såfremt personen 
vælger at fratræde instruktørjobbet inden for 6 måneder efter lejren.  

Tilskud til 
dangradueringer 

Opdateret af bestyrelsen 2016-08-04 

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring tilskud til 
dangraduering. 

Afgrænsning 

Politikken gælder deltagelse i dangradueringer afholdt i klubben. Ved 
anden dangraduering tages der særskilt stilling af bestyrelsen. 
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Baggrund 

I henhold til retningslinjerne for dangradueringerne betales der for 
deltagelsen et beløb, som dækker arrangementets udgifter samt 
gebyr til Kukkiwon. 

Forudsætninger 

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skal deltageren 
være indstillet til gradueringen af klubbens ledende instruktører. 
Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i 
mindst 2 år forud for gradueringen. 

Ved almindeligt medlem forstås medlemskab, hvor der i hele perioden 
er betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Dog tillades pause i 
medlemskabet som følge af skade eller ophold i udlandet, såfremt 
dette er aftalt skriftligt med bestyrelsen. I givet fald skal medlems-
perioden før og efter pausen tilsammen være mindst 2 år. 

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingentrestance eller 
har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer, der har 
overvejelser eller planer om at skifte klub efter dangradueringen. 

Tilskud 

I henhold til ovennævnte giver klubben tilskud således, at deltageren 
får gradueringsgebyret til Kukkiwon betalt af klubben. Dvs. at deltager-
prisen bliver som for dangraduering uden Kukkiwon-registrering. 

Ved fravalg af Kukkiwon gives der samme tilskud, dvs. lig størrelsen 
af Kukkiwon-gebyret. 

Instruktører, som i mindst 1 år har haft holdansvar og undervist mindst 
1 gang om ugen, får yderligere tilskud svarende til 50% af deltager-
prisen (ex. Kukkiwon-gebyr). 

Tilbagebetaling 

Tilskuddet skal omgående tilbagebetales til klubben såfremt medlem-
met undlader at betale kontingent eller ophører med at være alminde-
ligt medlem af klubben inden for 6 måneder efter gradueringen. Det 
ekstra instruktørtilskud skal ligeså tilbagebetales såfremt personen 
vælger at fratræde instruktørjobbet inden for 6 måneder efter 
gradueringen.  
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Øvrige politikker 

Dobogreglement 

 

Taekwondo 

Opdateret af trænerne 2015-05-19  
og bestyrelsen 2016-02-07 

Følgende angiver hvilke doboger der må anvendes til træning samt 
eksternt til opvisninger, træningslejre, stævner o.l. hvor klubben 
repræsenteres. Baggrunden herfor er beskrevet på side 17). 

○ Dobogen skal være hvid. 
○ Overdelen skal være såkaldt tunikamodel (med V-hals) eller 

jakkemodel (med krydslukning). 
○ Ærmer og bukseben skal være lange (dvs. nå til håndled og 

ankler). 
○ Poom- og danbærere må have henholdsvis sort/rødt og sort 

revers hvis tunikamodel. 
○ På ryggen må der stå "Taekwondo" med bogstaver og/eller 

koreanske skrifttegn (hangul). 
○ Klubmærket må bæres på overdelen ud for venstre bryst. 
○ DTaF's instruktørmærke må bæres yderst på højre ærme lige 

under skulderen. 
○ Producentens varemærke (navn/logo) må maksimum være 8 cm 

bredt og 5 cm højt. Dels må sum af bredde og højde maksimum 
være 10 cm. 
Varemærket må være synligt højest 1 gang på buksens forside 
og overdelens forside (bryst- eller skridthøjde). Dels på over-
delens rygside (lige under reverset og/eller nederst i midten – 
maksimum 25 cm² tilsammen). Der må ikke være varemærke på 
skulder, ved håndled, på ærmer osv.  

○ Der må på dobogen ikke være andet dekorativt som fx striber ned 
ad ærmer og bukseben. 

○ Der må ikke bæres reklame på dobogen. 
○ Eget navn må stå nederst på overdelen (foran) med skrifthøjde på 

maksimum 1 cm. Ligeså på bukselinningen. 

Isposer vs. kølespray Brug af kølespray er ikke tilladt i klubregi. I stedet benyttes isposer. 
Dette følger anbefaling fra Team Danmark fysioterapeut på idræts-
skadekursus 2009. 

Forældre og fitness Forældre må frit benytte fitnessrummet, imens deres børn træner. 



Ballerup Kampsport Center  Medlemshåndbog 

Version 7 Side 44 2023-03-21 

Nøgler til klubben 

Opdateret af bestyrelsen 2021-10-19 

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring udlån af nøgler til 
klubben: 

○ Nøglebrik til hoveddøren 
○ Nøgle til kontordøren 

Forudsætninger 

Instruktører og hjælpetrænere med fast ugentlig undervisning skal 
have nøgler til klubben. Bestyrelsesmedlemmer og øvrige trænere 
kan låne klubnøgler, hvis de har behov herfor. Udlån til andre 
forudsætter særligt behov, fx rengøring, indkøb af kioskvarer eller 
ekstratræning frem mod dangraduering. Dog kan der kortvarigt 
udlånes gæstenøgler til fx besøgende. 

Medlemmer der låner nøgle grundet ønske om ekstratræning skal 
betale 300 kr. i depositum for nøglerne. 

Personer med kontingentrestance eller anden gæld til klubben må 
ikke have nøgler til klubben og skal i givet fald returnere nøglerne 
omgående. 

Anvendelse 

Bestyrelsen administrerer udlånet af klubnøglerne. 

Klubnøglerne må ikke udlånes til tredjepart. 

Personer der låner klubnøgler skal være bekendt med hvorledes 
nøglesystemet betjenes. Vejledning heri modtages sammen med 
nøglerne. Udgifter som følge af selvforskyldt fejlbetjening skal betales 
af pågældende person, hvis bestyrelsen kræver dette. 

Personer der ødelægger eller mister deres klubnøgler er forpligtet til 
at betale erstatning, hvis bestyrelsen kræver dette. 

Klubnøgler inddrages ved overtrædelse af retningslinjerne eller anden 
uansvarlig omgang med nøglerne.  

Alkohol 

Godkendt af bestyrelsen 2008-02-11 

Denne politik dokumenterer klubbens holdninger og dermed retnings-
linjer i forhold til alkohol og forbudte euforiserende stoffer såvel internt 
i klubben som eksternt i klubsammenhæng.  

Baggrund 

Klubben vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sund og 
fornuftig holdning til alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere 
ønsker vi udadtil at fremstå som en klub med sunde holdninger og en 
fornuftig omgang med alkohol. 

Politik og retningsregler 

Klubbens overordnede alkoholpolitik er: 

○ Ingen alkohol til personer under 18 år. 
○ Personer over 18 år bør begrænse indtagelsen af alkohol for at 

fremstå som fornuftige forbilleder for børn og unge samt for at 
værne om klubbens image og ansigt udadtil. 

Klubbens overordnede politik for euforiserende stoffer er: 

○ Personer bortvises/hjemsendes omgående, hvis de i 
klubsammenhæng indtager eller er påvirket af forbudte 
euforiserende stoffer. 
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Alkoholpolitikken er endvidere suppleret af følgende: 

○ Ved klubfester og øvrige arrangementer vil personer under 18 år 
blive nægtet adgang, hvis de møder beruset pga. indtagelse af 
alkohol. Ligeså vil de blive bortvist/hjemsendt, hvis de under 
arrangementer indtager alkohol i eller uden for klubben. 

○ På træningslejre bør klubbens voksne deltagere kun indtage 
alkohol ved fester, og mængden af alkohol bør begrænses af 
hensyn til næste dags træning. 

○ Klubben kan bortvise/hjemsende personer, der er påvirket af 
alkohol i en grad, hvor de skønnes at være til skade for sig selv, 
deres omgivelser eller klubbens omdømme. 

Klubben forbeholder sig ret til at drage fornødne konsekvenser, 
såfremt nærværende politik ikke overholdes. Konsekvenserne kan 
eksempelvis være: 

○ Omgående hjemsendelse fra træningslejre på egen regning. 
○ Annullering og tilbagebetaling af tilskuddet til den pågældende 

aktivitet. 

Konsekvenserne gælder også personer, der tilskynder eller medvirker 
til overtrædelse af politikken.  

Reklamer Klubbens hjemmeside, nyhedsbrev og opslagstavle må ikke anvendes 
til formidling af kommercielle reklamer. Bestyrelsen kan dog tillade 
begrænset reklame til fx sponsorer. Reklame opsat på opslagstavlen 
fjernes, hvis det ikke er godkendt af bestyrelsen. 
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Procedurer og vejledninger 

Overnatning i klubben Overnatning skal forinden meddeles klubbens formand. 

Ifølge kommunen skal overnatningen også anmeldes til Beredskab 
Øst (brandvæsnet) senest 1 hverdagsdøgn forinden. Dette gøres via: 

http://beros.dk  Anmeldelse midlertidig overnatning 

Nøgler til klubben Tidsregistrering 

På kontoret hænger et tidsregistreringsskema hvorpå dato, tid og 
navn anføres, når klubben åbnes eller låses. Typen af aktivitet (hold-
træning, fritræning osv.) samt evt. brug af lille sal afkrydses ligeså. 

Når der på skemaet ikke er plads til flere registreringer på skemaet, 
indsættes det i mappen ”Tidsregistrering”, og et nyt tomt skema (fra 
mappen) placeres så det er klar til brug. 

Tidsregistreringen anvendes bl.a. over for kommunen, når vi skal 
dokumentere hvor ofte vi benytter lokalerne. 

Lys og ventilation 

 

 
 

 
 

 
 

 

Generelt 

Over sikringsskabet på kontoret er der afbrydere til lyset i stuen, 
styrketræningsrummet og på loftet. Ligeså afbrydere til ventilationen i 
træningssalen og køkkenet/styrketræningsrummet. Lyset i køkkenet 
og træningssalen tændes særskilt, mens lyset i entréen, omklæd-
ningsrummene og på toiletterne er sensorstyret og tænder automatisk. 

Til højre for afbryderne sidder dæmpere ventilationerne. 

Træningssal 

LED-lysarmaturerne er opdelt i 2 grupper; de 3 rækker nærmest 
spejlene og de 2 nærmest stuen. Grupperne kan tændes og dæmpes 
uafhængigt af hinanden. Dermed kan der fx slukkes og ses film i den 
ene halvdel samtidig med at der er dæmpet hyggebelysning i den 
anden. 

Lyset styres via kontakterne der er placeret i hjørnet mod stuen: 

○ Lyset slukkes ved tryk på knappen øverst til højre. Det skal 
således slukkes når dojangen eller klubben forlades. 

○ Lyset tændes ved 2 tryk på hver af de nederste knapper. Ca. 1 
sek. mellem hvert tryk. Venstre knap er gruppen nærmest spejlet. 

○ Lysstyrken justeres ved at holde de nederste knapper inde, en ad 
gangen, indtil ønsket lysstyrke opnås. 

○ Dæmpet lys bringes tilbage til fuld belysning ved 2 tryk på de 
nederste knapper, som slukker og dernæst tænder på fuld styrke. 

Lyset slukker automatisk efter 1 time uden aktivitet. Det lange interval 
er af hensyn til bl.a. mødeaktivitet i stuen, der også oplyses fra 
dojangen. 

Lyset tænder ikke automatisk. Dette af hensyn til events med overnat-
ninger i dojangen, hvor lyset ellers ville tænde hver 2. time selv om vi 
slukkede det manuelt. Det virker dog ikke 100% idet vi har oplevet at 
enkelte armaturer har tændt af sig selv midt om natten. Hvis dette 
opleves skal Claus informeres herom med foto der viser hvilket 
armatur det drejer sig om. 

Lyset er begrænset til 90% af maxstyrken, så det ikke er for skarpt. 

Køkken 

Lige under det højre overskab sidder afbrydere til lyset over bardisken 
og køkkenvasken. Der er endvidere en afbryder med dæmper under 
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bardisken hvorfra lyset ovenover kan justeres. 

Madrasser 

 

 
 

 

Når de blå madrasser står oprejst ved ribberne skal de af hensyn til 
sikkerheden være fastgjort på følgende måde: 

1. Stil den store madras inderst og på højkant. 
Dette for at den får samme bredde som de yderste.  
Madrasserne er 2,0 × 2,2 meter og 1,5 × 2,0 meter. 

Hvis den store står på langs, har rebene svært ved at nå den 
foranstående madras. 

Stil den gamle madras yderst. Børnene leger med den før træning. 

2. Stil de nye madrasser med oversiden udad. 
Der trænes bl.a. springspark mod de stående madrasser.  
Står de omvendt, skal der bruges spildtid på at vende dem. 

3. Fastgør madrasserne individuelt i højre og venstre side. 
Dette giver mulighed for at fjerne rebene i kun højre side og svinge 
madrasserne ud (som en dør) mod venstre for at kunne benytte hele 
den lange ribbevæg, hvilket nogle hold har behov for. 

Det er ikke nok kun at sikre den yderste madras. 

Rebene er lavet i præcise længder, hvor de korte passer til den store 
(inderste) madras og de lange til den lille (yderste) madras. 

4. Klik de to karabinhager sammen med hinanden.  
Klik ikke karabinhagerne omkring rebet, da det flænser rebet når de 
fjernes igen. Klik dem heller ikke omkring madrassernes stropper. 

Det er nemmere at klikke karabinhagerne sammen og ikke mindst fra 
hinanden igen, hvis rebet er ført omkring både ribbe og strop, så 
karabinhagerne er imellem de to. Omvendt er det mere besværligt, 
hvis karabinhagerne klikkes sammen yderst ved og på hver side af 
stroppen. 
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Sandsæk Når sandsækkene ikke er i brug er de hejst op via reb der fæstnes i 
klamper (clean clam) og omkring bøjler på væggen. 

Da især børn er pilfingrede og har det med at trække i rebene, er det 
ikke tilstrækkeligt kun at fæstne rebene i klamperne. Ellers er der 
risiko for at rebene ryger ud af klamperne, hvorved sandsækkene 
svinger ned og fx rammer et barn i hovedet. Derfor skal rebene også 
fæstnes omkring bøjlerne. Dog ikke med alverdens knuder som de 
næste brugere af sandsækkene skal bruge tid på at binde op. 

Følg anvisningerne herunder: 

○ Før rebet 2 gange gennem bøjlen så der dannes en løkke. 
○ Før rebet gennem løkken så en tredjedel er igennem. 
○ Træk ned i rebet så løkken strammes om bøjlen og rebet. 

 

 

 

 Step 1+2  Step 3  
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Anden information 

Isposer I kioskens fryser ligger der geleposer til afkøling af alvorlige skader. 
Geleposerne må ikke lånes med hjem. 

Børneattester Der indhentes børneattester på alle ledere og trænere, når de 
tiltræder deres funktion i klubben. 

Forkortelser m.v. TKD Taekwondo 
WT Wing Tzun 
NCK Nunchaku 
DIF Danmarks Idræts-Forbund 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
DTaF Dansk Taekwondo Forbund 
HB (tidl. Hoved-) Bestyrelsen i DTaF 
WTE/ETU World Taekwondo Europe (tidl. European Tkd. Union) 
WT(F) World Taekwondo Federation 
ITF International Taekwondo Federation 
CV Choi’s Venner (interesseorganisation omkring stormester 

Choi Kyoung An, Jylland) 
Sim Uu Navn på interesseorganisation omkring stormester Ko Tai 

Jeong, København 
Hwarang Klubbens koreanske navn, som betyder blomstrende 

ungdom. Oprindeligt var det navnet på en elitehær af unge 
krigere i kongeriget Silla, som var en del af datidens Korea 

Litteratur Klubben har følgende samling af bøger, hæfter o.l.: 

Børn & Unge 

○ Idræt for børn og unge (DIF) 
○ Bliv klogere på de unge (DIF) 
○ Aldersrelateret træning • Håndbog for 0. - 6. klasse 
○ Trine på træningslejr 
○ Trine med landsholdet 
○ Taekwondo for sjov (DTaF’s samling af træningsøvelser) 
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Elite & Psykologi 

○ Bedst når det gælder (Idrætspsykologi) 
○ Kvinder og hård fysisk træning 
○ Jagten på glæden 
○ Træneren som coach • En praktisk guide til coaching i sport 
○ Fysisk træning (DIF) 
○ Trænerrollen (DIF) 

    

  

Anatomi 

○ Anatomi og bevægelseslære i idræt  
○ The world’s best anatomical charts 

  

Idrætsskader & Førstehjælp 

○ Idrætsskader • Idrætstræning 
○ Idrætsskader • Forebyggelse og behandling (Team Danmark) 
○ Førstehjælp • Dansk Røde Kors 
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Taekwondo 

○ Taekwondo • DTaF’s officielle grundteknikbog 
○ Taekwondo 1 + 2 
○ Taekwondo • Taegeuk 1-4 
○ Taekwon-do 
○ Taekwondo Matchuoe Kyorugi (Aftalt kamp) 
○ Die 12 taekwondo hyungs (Tilhører Claus D. Thomsen) 
○ Dynamiske spark 
○ Taekwondo • En grundbog 

    

    

 

Anden kampsport 

○ Karate og personlig udvikling  
(gave fra forfatteren til vores 25 års jubilæum) 
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Motionsfloorball 

Spilleregler Sikkerhed og spilleflow 

○ Bladet af staven må ikke føres over hoftehøjde hvis andre spillere 
er inden for rækkevidde. 

○ Det er ikke tilladt at spille siddende eller liggende. 
○ Bolden må ikke tæmmes, gribes, kastes eller spilles med hoved 

og hånd. 
○ Staven må ikke kastes eller slås i gulvet. 
○ Det er ikke tilladt at slå til bolden over knæhøjde. 
○ Det er ikke tilladt at holde, løfte, låse, slå eller sparke til 

modstanders stav. 
○ Der må ikke skubbes, holdes eller trækkes i en modstander. 

Skulderskub o.l. undtaget. 
○ Det er ikke tilladt at placere staven mellem modstanders ben. 
○ Der må kun scores med staven. Selvmål undtaget. 
○ Efter scoring genstartes spillet fra eget mål hvor modstanderne 

skal tilbage til egen banehalvdel. 
○ Når bolden ryger uden for banen genstartes spillet der hvor 

bolden hentes eller røg ud. Spilleren der henter bolden har retten 
hertil, og modstanderne skal holde mindst 2 meters afstand. 

○ Udskiftninger sker flyvende. 

Øvrige regler som endnu ikke er indført 

○ Der må ikke spilles med fast målmand. 
○ Upassende spil som skub, benspænd og hensynsløs adfærd kan 

straffes med 2 minutters udvisning. 
○ Straffeslag skydes mod modstanders mål fra mindst 10 meters 

afstand svarende til midten af egen banehalvdel. Andre spillere 
må ikke stå i vejen for slaget. Spillet genstartes derefter af 
modstanderne fra deres mål. 

Kilder 

○ Floorball.dk/motionsfloorball 
○ Floorball.dk/kom-i-gang 
○ DR.dk/sporten/landskampen/er-det-tilladt-score-med-foden-bliv-

klogere-paa-reglerne-i-floorball-her 
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Ordensreglement (træning) 

Før og efter træning Før og efter træning 

○ Din dobog og dit bælte skal behandles med respekt og må derfor 
ikke smides på gulvet eller andre steder. 

○ Det er ikke tilladt at tage et bælte på, som svarer til en højere 
grad. 

○ Bæltet skal være lagt pænt sammen i tasken både før og efter 
træning. Dobogen skal være ren og lagt pænt sammen i tasken 
inden træning. Hvis dobog er krøllet, skal den stryges inden. 

○ Kampudstyr skal inden træning være rent og må ikke lugte dårligt. 
○ Du bør ikke have din dobog på til og fra træning. Klæd i stedet om 

i klubben og tag bad efter træning. 
○ Du skal have overtrækstrøje (og helst -bukser) over din dobog, 

når du er uden for klubben. 
○ Det er ikke tilladt at indtage mad iført dobog med mindre man har 

en overtrækstrøje (og helst -bukser) over. 
○ I asiatisk kampkunst er det almen høflighed at man med et buk 

hilser på andre, især danbærere, når man møder dem i klubben 
eller i anden relateret sammenhæng. Ligeså når der siges farvel. 

Under træning Makkerøvelser og kropskontakt er en stor del af træningen. Af bl.a. 
hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager gælder følgende derfor af 
hensyn til dig selv, dine træningskammerater og trænerne: 

○ Du skal inden træningen have rene hænder og fødder m.v. 
○ Undgå at møde op med dårlig ånde (fx pga. hvidløg). 
○ Du må ikke have lange negle på hverken fingre eller tæer. 
○ Langt hår skal sættes op, så det ikke hænger foran ansigtet. Lang 

flettet hestehale skal også sættes op, så den ikke kan ramme 
andre. 

○ Under træning er det ikke tilladt at bære hovedbeklædning, ur, 
armbånd og smykker. Dog kan vielsesring tillades, og små øre-
stikkere må gerne være tapet ind. 

Tøj og udstyr 

○ Dobogreglementet (side 43) beskriver hvilke doboger, der må 
benyttes. 

○ Bæltet skal være bundet korrekt med lige lange ender. 
○ Piger/kvinder må gerne bære en hvid T-shirt, top eller sports-bh 

under dobogen. For danbærere må den gerne være sort. 
○ Der må ikke anvendes hullede doboger og defekt kampudstyr 

som kan være til gene for andre. 
○ Du skal være reglementeret påklædt, når du går ind i trænings-

salen. Dvs. at bæltet skal være bundet, hvis du er iført dobog. 
Hvis du har glemt dit bælte og skal låne et af dem som hænger i 
salen ved glasdøren, må du få en anden til at hente dette. 
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Disciplin og respekt 

○ Du skal hilse på nationalflaget og derefter bukkes for træneren 
(alternativt den højest graduerede) både når du går ind og ud af 
træningssalen samt i start af og slutning af hver træning. 

○ Der hilses på flaget med højre hånd foran hjertet og evt. hovedet 
bøjet fremover. 

○ Der bukkes for personer med armene ned langs kroppen samt let 
buk (ca. 30°) i lænd og nakke. 

○ Du skal bukke for træningsmakkeren ved siden af, når der stilles 
op på rækker. (Ved fx 4 kolonner er det bl.a. 3. og 4. der bukker 
for hinanden. Ved 5 kolonner kan 3. bukke for både 2. og 4.). 

○ Der skal bukkes for hinanden, når træningsmakkere grupperes og 
atter går fra hinanden. 

○ Du skal vende ryggen til flagene og så vidt muligt træneren, når 
du retter på tøjet. Det gøres formelt ved at gå ned på knæene, 
men uformelt og hurtigt kan det gøres stående. 

○ Når sparkepuder o.l. afleveres til fx en træningsmakker, skal det 
ske med højre hånd, mens fødderne er samlet og venstre hånd 
holdes under højre albue med håndfladen mod gulvet. Alternativt 
må der gerne afleveres med begge hænder. 

○ Der må ikke kastes eller smides med træningsudstyret. 
○ Trænernes anvisninger skal altid følges. 
○ Træningssalen må kun forlades, når træneren giver lov hertil. Fx 

hvis du har behov for at gå på toilettet, hvor du først bukker for 
træneren og spørger om lov. 

○ Ræk fingeren i vejret, hvis du har spørgsmål. 
○ Kommer du for sent, skal du i hjørnet ved Dannebrog stille dig 

med samlede fødder og afvente trænerens opmærksomhed, 
hvorefter du skal bukke og undskylde den sene ankomst. Herfra 
skal du følge trænerens anvisninger. 

○ Ved tak, henvendelse eller besvarelse af spørgsmål tituleres 
træneren med toga-nim (eller jogyo-nim), kyosa-nim eller 
sabeom-nim afhængig om denne er kupbærer, 1.-3. dan eller 
mindst 4. dan. ( Ordbogen har listet yderligere titler). 

Drikkepauser 

Trænerne besluttede i 2012 følgende for bl.a. at begrænse antallet 
plastbægre samt glas der skal vaskes og til tider efterlades hist og her 
i køkkenet: 

○ Der må ikke drikkes vand i køkkenet, når der er drikkepause i 
træningen. 

○ Vand skal indtages ved toiletterne eller fra egne drikkedunke, der 
under træning skal stilles på skoreolerne i entréen.  
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Ordensreglement (lokaler) 

Lokaler generelt ○ Området er videoovervåget. 
○ Klubben har trådløst netværk med fri adgang til Internettet. Hvis 

der kræves adgangskode, kan denne oplyses af trænere o.a. 
○ Orienter din træner eller klubbens ledelse om defekte pærer og 

lysstofrør m.v. samt beskadiget udstyr og inventar etc. 
○ Rygning er forbudt i hele bygningen. 
○ Alkohol må kun indtages ved festlige lejligheder og kun af 

personer over 18 år. Læs nærmere herom i klubbens politik for 
alkohol og euforiserende stoffer på side 44. 

○ Radiatortermostaten skal i vinterhalvåret stå på ”3”. 
○ Efterlad altid lokalerne i ordentlig tilstand – også selv om der var 

rodet forinden. 

Entré ○ De gule streger i gulvet angiver hvortil der må gås med udendørs 
fodtøj, der også er tilladt på kontoret. Ved særlige arrangementer 
tillades udendørs fodtøj dog i øvrige lokaler. 

○ Gå så vidt muligt ikke længere end på dørmåtten, hvis skoene er 
våde eller har sne på sig. Ligeså når du tager skoene på igen. 

○ Efterlad ikke jakker og cykelhjelme på skoreolerne, men hæng 
dem i omklædningsrummene. 

○ Fodtøj skal stilles i skoreolerne. Højskaftede støvler stilles på 
gulvet under reolerne. 

○ Hoveddøren har i perioder problemer med selv at lukke helt, 
hvilket giver koldt træk i vinterhalvåret. Hjælp venligst døren til at 
lukke helt både ved ankomst og når klubben forlades. 

○ Opslagstavlerne og whiteboardet er til klubrelateret brug. Andet 
materiale bliver fjernet uden varsel. 

○ Opslagstavlen nærmest hoveddøren er primært til nyheder, mens 
den anden er til længerevarende opslag. 

○ Tilmeldingssedler SKAL placeres på whiteboardet for at undgå at 
kuglepen o.l. går gennem papiret og farver opslagstavlerne. 

○ Fejekoste og fejebakke skal stå i hjørnet ved hoveddøren. 
○ Det er forbudt at lege i gangen ved toiletterne pga. glasskabet. 

Træningssal (dojang) ○ Nødudgangen (i hjørnet ved ribberne) skal altid holdes fri. 
○ Varmetermostaten skal stå på 22º C. 
○ Skabet med musikanlægget skal helst holdes åbent under brug af 

hensyn til pc’ens og forstærkerens varmeafgivelse. 
○ Musikanlægget skal slukkes når det ikke er i brug. 
○ Splitstrækkeren skal opbevares på væggen i hjørnet ved 

glasdøren, hvor også den brede filtkost skal stå. 
○ Der må ikke tegnes o.l. på whiteboardet. 
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Træning 

○ Drikkedunke placeres på skoreolerne i entréen under træning. 
○ Tasker stilles i hjørnet ved (men ikke foran) glasdøren. 
○ Mobiltelefon, ure, smykker og andre værdigenstande lægges på 

reolen (til højre for sparkepuderne). 
○ Mobiltelefoner skal være sat på lydløs. I særlige tilfælde (fx pga. 

tilkaldevagt) kan andet dog aftales med træneren. 
○ De højest graduerede elever har ansvaret for at træningssalen er 

ryddet op inden træningen starter. 

Udstyr 

○ Der må ikke leges med udstyret. De små skumbolde undtaget. 
○ Den stående sandsæk (også kaldet sparkesøjlen) er til at slå og 

sparke på. Den tåler IKKE at blive væltet af fx børn der holder om 
den og derpå lader sig falde, da dette belaster den med unødige 
vrid nederst som gør den mere skæv. 

○ De store skumbolde skal opbevares i højskabet i styrketrænings-
rummet, da der ellers er risiko for at vælte pokaler ned, når børn 
leger med boldene. 

○ Kampvestene skal hænge grupperet efter 
størrelse jf. illustrationen. Hvis de er uden 
sammensyede elastikker skal snorene 
bindes med sløjfe tæt på vestens øvre del. 

○ Judomåtterne skal stå med undersiden mod væggen. Den 
inderste skal nederst være ca. 10 cm fra væggen, så de står 
tilstrækkeligt skråt til ikke at vælte for let ned over især børn. 
(Måtterne vejer tilsammen over 400 kg). 

○ Judomåtterne skal bæres lodret af 2 personer så de ikke bøjer og 
slæbes henover gulvet. Pas på ikke at rive deres skridsikre 
gummi af med fingrene. 

○ De grå rullemåtter skal rulles sammen så oversiden vender udad. 
○ Hejs sandsækkene op efter brug og bind rebene i henhold til 

vejledningen på side 48. 
○ Læg rekvisitterne tilbage på plads efter brug. 

M  M  XL 
  
 

   
 

XS  S  L 
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Træningsdukker (3-benet og på sokkel) 

○ De tåler IKKE: 
• spark mod ryggen hvor der er udvendige metalbeslag. 
• træk i næse og ører, stik i øjnene samt andet pilleri. 
• skarpe negle som giver rifter og på sigt revner som kan 

medføre afrevet hoved. 
○ Specielt for træningsdukken på sokkel: 

• Den tåler IKKE at blivet drejet ved at vride overkroppen. Tag 
i stedet fat om soklen hvis overkroppen skal drejes. 

• Den kan justeres i højden ved at dreje og løfte overkroppen 
til forskellige positioner. 

• Den tåler dog ikke hårde spark o.l. i de øverste positioner, 
hvor overkroppen har dårlig kontakt med soklens søjle. 
Undgå derfor at benytte de øverste positioner. 

• Overkroppen skal efter brug placeres i nederste position jf. 
anvisning fra producenten. Dermed kan børn som de næste 
bruge træningsdukken uden hjælp til at sænke den. 

• Den bør (så vidt det ikke er til gene for anvendelsen) være 
iført T-shirt, kampvest og kamphjelm for at begrænse snavs 
og slitage. 

○ Flytning af den 3-benede træningsdukke skal ske ved at bære 
den. Ikke ved at slæbe den henover gulvet. 

○ Flytning af træningsdukken på sokkel skal ske på en af følgende 
måder jf. anvisning fra producenten: 

• Placer nogle gamle hvide benbeskyttere (rørmodel) eller 
andet glat stof (fx håndklæde) under soklen så den kan 
skubbes henover gulvet uden at ridse. 

• Brug en sækkevogn. 
• Tag overkroppen af. Vip soklen på skrå og rul den på den 

afrundede yderkant. Vær påpasselig når den tunge sokkel 
vippes ned igen. Den er svær at holde. Pas på fødderne! 

Filmfremvisning 

○ Begræns drikkevarer i salen under filmfremvisning, hvor især 
børn nemt kommer til at vælte fx sodavand ud over gulv og 
madrasser. 

○ Projektoren skal betjenes i henhold til vejledningen i træner-
håndbogen.  

Styrketræningsrum ○ Børn må ikke opholde sig alene og lege i styrketræningsrummet. 
○ Personer under 15 år må først benytte vægttræningsudstyret og 

spinningcyklen når de har fået vejledning fra en af instruktørerne. 
○ Der må ikke siddes på bordpladen (pga. dårlige understøtning). 
○ Vippebrættet må ikke ligge på gulvet med mindre det er i brug. 

Sammen med andet træningsudstyr og personvægten opbevares 
det på reolen. 

○ Stepbænk og medicinbold opbevares på hjørnet af smith-
maskinen af hensyn til gulvrengøringen. 

○ Styrketræningsdagbøger opbevares i holderen på væggen. 
○ Klubbens wienerstige skal stå i hjørnet bag Smith-maskinen. 
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Vægtudstyr 

○ Benyt og efterlad aldrig vægtstænger med løstsiddende skiver 
uden spænde. 

○ Tunge vægtstænger ved bænkpres o.l. bør kun benyttes når 
andre personer er tilstede og om nødvendigt kan hjælpe. 

○ Vægtstænger og -skiver må kun kortvarigt placeres på bænkene 
da det slider unødigt på betrækket. 

○ Læg aldrig løse vægtskiver op ad træningsmaskinerne da det 
ridser deres lakerede overflader. Læg i stedet skiverne midler-
tidigt på gulvet mens der trænes. 

○ Vægtstænger, trækstænger og greb m.v. som ikke benyttes skal 
placeres på deres vante pladser, hvor de ikke er i vejen. Stil ikke 
stængerne op ad væggene eller andet. 

○ Tør sved af bænkene straks efter brug. 

Spinningcykel 

○ En spinningcykel adskiller sig fra en motioncykel ved ikke at have 
frihjul. Det faste nav bevirker at pedalerne fortsætter med at 
rotere (sammen med svinghjulet) selv om du stopper med at 
træde. Derfor bør følgende overholdes for at undgå skader.  

○ Spænd fødderne fast til pedalerne og indstil drejehåndtaget til 
passende modstand inden du begynder at cykle. 

○ Tryk ned på bremsen, dvs. drejehåndtaget, for at standse sving-
hjulet og dermed pedalernes rotation. 

○ Tag først fødderne ud af spænderne når pedalerne står stille. 
○ Tør neddryppet sved af cyklen og gulvet straks efter brug.  

Stue ○ Det er forbudt at sidde i sofaerne med dobog eller andet 
træningstøj efter træning (pga. sved). 

○ Undlad at sidde på bordene. Læg heller ikke fødder op herpå. 
○ Stil klubbens spil og legetøj tilbage på plads efter brug. 
○ Det er forbudt at hæve lyspendlerne da ledningerne ikke tåler at 

der ”slås knude" på dem. Flyt i stedet pendlerne hvis de er i 
vejen. Deres magnetiske fatninger vippes let af loftskinnerne. 

Køkken / kiosk Kiosk 

○ Kiosken er overvåget. Tyveri politianmeldes. 
○ Der skal betales for varer inden disse forlader kiosken. 
○ For at undgå bananfluer skal dåser og pantflasker tømmes helt i 

vasken, inden de smides i emballageposerne under bardisken. 
Der er en pose til dåser uden pant samt en til pantdåser/-flasker. 

○ Fyld flere drikkevarer i køleskabet efter behov. Lageret af ekstra 
drikkevarer står bl.a. under bardisken (bag emballageposerne). 

Førstehjælp og skader 

○ Førstehjælpskassen og en gennemsigtig boks med plaster er 
placeret i 3. køkkenskuffe. 

○ Giv besked til en træner eller leder, hvis der mangler plaster o.a. 
○ I fryserens bakke (over skufferne) er der geleposer til afkøling af 

akutte skader. Skyld og aftør geleposen efter brug, inden den 
lægges tilbage i frysen. Ved brug af viskerstykke under 
afkølingen skal dette efterfølgende smides i snavsetøjskurven. 

○ Geleposerne må ikke fjernes fra klubben. 
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Drikkelse 

○ Der må ikke drikkes vand i køkkenet, når der er drikkepause i 
træningen. Dette for at begrænse antallet af glas og plastbægre. 

○ Saftevand og kaffe er gratis. Orienter klubbens ledelse når der er 
behov for indkøb af mere. Hjælp gerne med indkøbet. 

○ Husk at slukke kaffemaskinen efter brug. 
○ Sørg for at blande nyt saftevand, når der tages af dette. Er en 

kande under halvt fuld, skal den fyldes op. Beholdningen af 
ekstra saftevand står typisk på gulvet under køkkenbordet (bag 
poserne med dåser og flasker). 

○ Saftevand skal fortyndes i halv dosis jf. forskriften på side 33. 

Opvaskermaskine 

○ Fyld maskinen op bagfra, så det er nemmere for de næste. 
○ Maskinens vaskeevne er ikke den bedste. Skyld derfor snavs af 

tallerkener, gryder og fade inden de stilles i maskinen. 
○ Stil kun tallerkener i hvert andet mellemrum, da de ellers ikke 

bliver rene. 
○ Lad være med at proppe maskinen. 
○ Sæt maskinen til at vaske, når den er fyldt: 

• Sæbeblokke og afspændingsmiddel står under vasken. 
• Sæbebeholderen lukkes ved at trykke på denne. 
• Påfyld afspændingsmiddel hvis øjet ved siden af sæbe-

beholderen ikke er sort. 
• Drej programvælgeren til det ønskede program og tænd 

maskinen. Program 1, 2 og 3 er henholdsvis 2, 1 og intet 
forskyl. Program 4 er skylning uden vask. 

○ Tøm maskinen når den har vasket. Det har den, når der er lys i 
lågen, og når drejeknappen står helt lodret. Lad være med blot at 
åbne lågen og lukke den igen, da lyset dermed slukker, hvorefter 
andre måske stiller mere i maskinen, fordi de tror at servicen er 
beskidt. 

○ Vask dit service af i hånden, hvis maskinen er ved at vaske. 

Skrald 

○ Prop ikke køkkenets skraldespand, da posen i så fald er svær at 
få op. 

○ Madaffald og andet let fordærveligt skal smides i skraldespanden 
i fx entréen, som tømmes dagligt i hverdagene. Kommunens 
rengøring tømmer ikke skraldespandene i køkkenet og stuen, 
som vi derfor selv skal tømme efter behov. 

○ Hjælp gerne med at tømme køkkenets og stuens skraldespande. 
Er der blot mindre affald heri, kan poserne lægges i fx entréens 
skraldespand, der tømmes dagligt i hverdagene. 

○ Store mængder affald (fx fra arrangementer) skal smides i en af 
containerne, som er placeret på modsat side af bygningen. Nøgle 
til containerne ligger på kontorets hylde til venstre for panelet 
med lyskontakterne. 

○ Nye affaldsposer kan tages fra rengøringsvognen, der står i 
gangen mellem styrketræningsrummet og lille sal. Alternativt i 
3. køkkenskuffe eller i det såkaldte kosteskab (som dog er aflåst). 
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Andet 

○ Læg skarpe redskaber i 1. køkkenskuffe (frem for i 2. skuffe hvor 
der er større risiko for at skære sig). Små knive, pizzahjul, saks 
o.l. placeres til venstre. Store knive til højre, 

○ Snavsetøjskurven står på gulvet bag emballageposerne. 
○ Smid overskydende indkøbsposer ud frem for at efterlade dem på 

køkkenbordene eller i skuffer og skabe.  

Kontor ○ Hold orden så alle kan komme til på kontoret, der benyttes som 
både arbejdsrum og mødelokale samt til opbevaring af rekvisitter. 

○ Hold kontordøren låst, når dette forlades i længere tid. 
○ Værdigenstande samt pc- og kameratasker må ikke være synlige 

udefra da de øger risikoen for indbrud. 
○ Der skal låg på plastboksen med skridtbeskyttere, men ikke på 

boksene med arm- og benbeskyttere, som skal stå øverst for 
bedre ventilation.  

○ Kamphjelmene skal hænge med front mod væggen, så de anførte 
størrelser bagpå er synlige. 

○ De 2 sparkepuder med fjeder til montering på ribber opbevares 
på kontoret. Når de ikke er i brug skal de tages ned fra ribberne, 
da de ellers er en distraktionsfaktor under børnetræning. 

○ Bordtennisbordet skal under opbevaring stå med pladerne mod 
hinanden for at undgå ridser. 

○ Pumpe til luftmadrasserne skal opbevares på kontoret. 
○ Klubbens gæstebog opbevares på kontoret. 
○ Nøglen til Tapetens containerne skal ligge på hylden til venstre 

for panelet med lyskontakterne. 

Omklædningsrum ○ Tag hensyn til hinanden. Læg fx tøjet i tasken og stil den under 
bænken, mens der trænes, så der er god plads til andre. 

○ Efterlad ikke værdisager i omklædningsrummene under træning. 
Tag dem i stedet med ind i træningssalen. 

○ Den sidste som forlader bruserrummet, skraber/tørrer gulvet fri for 
vand og kontrollerer at alle bruserne er helt lukkede. 

○ Hæng føntørreren på krogen efter brug. 
○ Dørene mellem omklædningsrum og træningssal bør ikke 

benyttes i forbindelse med den daglige holdtræning. 
○ Klubbens kampudstyr vaskes, aftørres og hænges til tørre i 

omklædningsrummene efter brug. Ved næste træningsdag skal 
kampudstyres lægges tilbage på plads på kontoret. 

○ Eget ildelugtende tøj og udstyr skal tages med hjem. Det må ikke 
efterlades til luftning i omklædningsrummene. 

○ Klubben har ikke en glemmekasse. Men glemt tøj får lov at 
hænge nogle uger i omklædningsrummene, inden det fjernes. 

Toiletter ○ Giv besked til en træner eller leder, hvis en af automaterne er 
løbet tør for papir, sæbe eller strøm. 

○ Klubbens leder har nøgle til papirholderne i fald papiret sidder 
fast. 

○ Åbn vinduet og luk døren hvis der er behov for udluftning. Luk 
gerne vinduet igen efter et stykke tid, så den der senere aflåser 
klubben ikke skal huske at lukke det. 
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Loft ○ Gangarealerne på loftet skal holdes frie. 
○ Udstyr o.a. skal stilles retur på vante pladser. 
○ Sovemadrasserne skal være stablet pænt oven på hinanden. 
○ Luftmadrasserne skal ligge stablet på gulvet nær sovemadrasser-

ne. Pumpe til luftmadrasserne ligger på kontoret. 
○ Hockeymålene stilles på bagsiden af de hvide reoler. Taskerne 

med stave lægges under sovemadrasserne. 
○ De hvide klapstole skal stå tæt samlet med højresiden mod 

væggen. De hvide borde skal stå op ad ydermuren. 
○ Kængurubolde og terapibold placeres på stigen. 
○ Skumrørene ("pomfritterne") skal ligge lige over judomåtterne. 
○ Bannerne med taekwondo- og nunchaku-logo skal ligge sammen-

rullet på de hvide reoler. 
○ Arkivskabets skydelåge skal være lukket for at holde støv ude. 

I skabet opbevares tidligere medlemmers gradueringssedler og 
pas, som er arkiveret efter forbogstav i primært fornavn. 

○ I vinterhalvåret stilles en plade foran den defekte ventilationsrist. 

Lille sal ○ Mellemgangen til lille sal er flugtvej for os og tre af vores naboer. 
Der skal derfor være fri passage gennem denne. 

○ Der er alarm på lille sal, hvorfor adgang hertil kræver nøglebrik. 
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Generalforsamlinger (vejledning)  

Generelt Materiale 

○ Årsberetning, årsregnskab, mål for indeværende år, budget-
forslag og indkomne forslag opslås så vidt muligt i klubben en uge 
før generalforsamlingen. 

○ Årsberetning og mål for indeværende år kan også offentliggøres 
til medlemmerne via e-mail eller hjemmesiden. 

Registrering af fremmøde 

○ Deltagende medlemmer og andre fremmødte registreres på en 
medlemsoversigt hvorpå det fremgår, hvem der har betalt 
kontingent og dermed stemmeret. 

Mistillidsvotum  

○ Alle stemmeberettigede på forsamlingen kan når som helst under 
generalforsamlingen fremsætte mistillidsvotum mod en eller flere 
personer i en given funktion der varetages i foreningen. Efter en 
debat herom er det op til dirigenten at sætte mistillidsvotummet til 
afstemning. Et flertal herfor betyder, at generalforsamlingen har 
fyret pågældende person(er) fra den givne funktion. 

Referat 

○ Referatet udarbejdes som udgangspunkt af en af de menige 
bestyrelsesmedlemmer. 

○ Dirigenten og formanden godkender efterfølgende referatet. 
○ Til hjælp for referatskrivningen kan der laves lyd-/videooptagelse 

af generalforsamlingen. Dette skal oplyses til forsamlingen når 
mødet starter. Optagelsen skal slettes, når referatet er godkendt. 

Digital afholdelse Hvis generalforsamlingen afholdes som digitalt online-møde skal det 
ske på en platform som alle medlemmer har adgang til. Link hertil 
oplyses til medlemmerne i god tid inden. 

Procedure for den digitale mødeafholdelse 

○ Ved mange deltagere bør alle (undtagen dirigent og bestyrelse) 
slukke deres mikrofoner, når de ikke har ordet. Ligeså hvis der er 
generende ekko eller baggrundsstøj. 

○ Deltagerne skal ved mødestart oplyses om hvordan de anmoder 
om ordet. 

Følgende funktioner kan benyttes: 

○ ”Venteværelse” hvorfra mødelederen (formanden eller dirigenten) 
lukker deltagerne ind i mødet. 

○ Chat hvor deltagerne har mulighed for at skrive til hinanden under 
mødet. 

○ ”Grupperum” hvor fx bestyrelsen har mulighed for at tale 
sammen, mens øvrige mødedeltagere afventer. Alternativt kan 
øvrige deltagere (med eller uden dirigenten) parkeres i vente-
værelset, mens bestyrelsen taler sammen i det fælles møderum. 

○ Markering (løftet hånd) når nogen ønsker at få ordet.  
○ ”Del skærm” til fremlæggelse af årsregnskab m.v. 
○ Lydsignaler der indikerer når nogen ankommer til mødet (eller 

venteværelset) og forlader det.  
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Vejledning til dirigent 
jf. agenda for ordinær 
generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

○ Formanden byder velkommen. 
○ Der vælges en dirigent under ledelse af formanden. Den valgte 

dirigent skal acceptere valget. 
○ Bestyrelsen indvier dirigenten i de forestående opgaver 

(beskrevet herunder). 
○ Dirigentens opgave er at styre generalforsamlingen i henhold til 

vedtægterne (agenda m.v.), styre talerækkefølgen, sørge for ro 
og orden, stoppe unødige diskussioner etc. 

○ Dirigenten takker for valget. 
○ Dirigenten skal konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt 

lovligt i henhold til vedtægterne. 
○ Ved stort fremmøde vælges stemmetællere, som kan hjælpe 

dirigenten ved afstemninger. 
○ Der kan under generalforsamlingen fremsættes mistillid til 

dirigenten, hvorved der stemmes herom. Hvis der er flertal for 
mistilliden, vælges en anden dirigent. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

○ Dirigenten giver ordet til bestyrelsen.  
○ Efter fremlægningen skal dirigenten åbne for spørgsmål. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år 

○ Dirigenten giver ordet til bestyrelsen.  
○ Efter fremlægningen skal dirigenten åbne for spørgsmål. 
○ Dirigenten sætter efterfølgende regnskabet til afstemning. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede mål for indeværende år 

○ Dirigenten giver ordet til bestyrelsen.  
○ Efter fremlægningen skal dirigenten åbne for spørgsmål. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år 

○ Hvis der er indkommet forslag, som skønnes at have indvirkning 
på budgettet, kan de foreslås behandlet før eller samtidig med 
budgettet. I så fald medfører det ændring af agendaen, hvilket 
kræver accept fra forsamlingen. 

○ Dirigenten giver ordet til bestyrelsen.  
○ Efter fremlægningen skal dirigenten åbne for spørgsmål. 
○ Dirigenten sætter efterfølgende budgetforslaget til afstemning. 
○ Hvis budgettet ikke godkendes, kan mindre ændringer foretages 

og besluttes på generalforsamlingen. Alternativt pålægges 
bestyrelsen at udarbejde nyt budgetforslag, der fremlægges til 
godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som 
bestyrelsen indkalder til. 
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6. Behandling af indkomne forslag 

○ Dirigenten oplyser om de forslag, som er indkommet til 
behandling. For god ordens skyldes spørger dirigenten, om der er 
nogen, som mener at have afleveret andre forslag rettidigt. 

○ Dirigenten har ret til at forkaste et forslag, såfremt 
forudsætningerne for en ordentlig behandling heraf ikke er til 
stede. Det gælder fx investeringsforslag uden tilstrækkelige 
økonomiske oplysninger. 

○ For hvert forslag gives ordet til forslagsstilleren, der præsenterer 
forslaget. 

○ Der åbnes derefter for spørgsmål og kommentarer. 
○ Efter debatten sættes forslaget til afstemning. 
○ Husk at forslag om vedtægtsændringer kræver mindst ⅔ flertal. 

7. Valg af bestyrelse 

○ Af indkaldelsen, vedtægterne og eventuelt referaterne af tidligere 
generalforsamlinger fremgår hvem, der er på valg. Måske også 
hvem der er villige til genvalg. Dirigenten kontrollerer dette og 
spørger hertil for god ordens skyld. 

○ Dirigenten spørger, om der er andre, som ønsker at stille op til de 
pågældende poster. 

○ Såfremt der er flere kandidater til en given post, giver dirigenten 
ordet til de pågældende, som præsenterer sig selv og deres 
bevæggrundene for at stille op til valget. Derefter åbnes der for 
spørgsmål og kommentarer hertil fra forsamlingen. 

○ Hvis formandsposten er på valg, vælges denne på 
generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen vælges ind som 
menige medlemmer, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på 
førstkomne bestyrelsesmøde. Dirigenten bør nævne dette for 
forsamlingen. 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

○ Dirigenten spørger bestyrelsen og forsamlingen om der er forslag 
til posterne 1. og 2. suppleant. 

○ Om nødvendigt foretages der afstemning for at vælge blandt 
kandidaterne. 

○ Hvis der ikke er interesserede og egnede kandidater til posterne 
kan forsamlingen acceptere ikke at vælge nogen.  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

○ Dirigenten spørger bestyrelsen og forsamlingen om forslag til 
posterne. 

○ Om nødvendigt foretages der afstemning for at vælge blandt 
kandidaterne. 

○ Hvis der ikke er en interesseret og egnet kandidat til 
suppleantposten kan forsamlingen acceptere ikke at vælge en. 

10. Eventuelt 

○ Dirigenten giver ordet til dem der ønsker dette. Det er vigtigt at 
styre talerækken og debatten så eventuelle gentagelser og 
unødige diskussioner undgås. Dirigenten må gerne stoppe 
debatten, hvis der er kommet en løsning eller en tilkendegivelse 
af, at bestyrelsen skal tage affære. 

○ Der kan ikke vedtages noget under dette punkt. Kun gives 
tilkendegivelser.  
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Log 
Version Dato Tilføjelser og ændringer 

1 2016-08-12 Håndbog udgivet 

2 2017-08-30 Opdaterede afsnit: 

○ Træning (taekwondo) ► Holdoversigt 
○ Ordensreglement (lokaler) ► Træningssal ► Udstyr 

Nye afsnit: 

○ Ordensreglement (lokaler) ► Træningssal ► Træningsdukker 
○ Ordensreglement (lokaler) ► Styrketræningsrum 

3 2019-01-30 Opdaterede kapitler og afsnit: 

○ Kontaktoplysninger 
○ Info til nye medlemmer ► Godt at vide i starten generelt 
○ Organisation ► Teenageråd 
○ Kommunikation ► Hjemmesider 
○ Tøj og udstyr ► Bæltemærker til børn 
○ Tøj og udstyr ► Klubkollektion 

Nyt afsnit: 

○ Medlemsskab ► Persondata (GDPR) 

Ny vejledning: 

○ Lyset i træningssalen 

Slettede afsnit: 

○ Info til nye medlemmer ► Godt at vide i starten om nunchaku-do 
○ Træning (taekwondo) ► Opvisningstræning 

4 2019-05-17 Navneændring til Ballerup Kampsport Center 

Opdaterede kapitler og afsnit: 

○ Kontaktoplysninger 
○ Info til nye medlemmer 

5 2020-05-20 Opdaterede kapitler og afsnit: 

○ Kontaktoplysninger 
○ Info til nye medlemmer 
○ Økonomi ► Kontingent 
○ Økonomi ► Licens 

○ Procedurer og vejledninger ► Lys og ventilation 

○ Diverse (nyt webdomæne) 

○ Ordensreglement ► Lille sal 

○ Medlemskab ► Indmeldelse 

Nyt afsnit: 

○ Spilleregler for motionsfloorball 

○ Forretningsorden for ordinær generalforsamling  
(Flyttet fra særskilt dokument og tilføjet ”digital afholdelse”) 
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6 2022-12-08 Opdaterede kapitler og afsnit: 

○ Øvrige politikker ► Nøgler til klubben 
○ Procedurer og vejledninger ► Madrasser 
○ Info til nye medlemmer ► Omklædning 
○ Tøj og udstyr ► Klubkollektion 
○ Tøj og udstyr ► Wing tzun 
○ Træning ► Holdoversigt 

Slettede afsnit: 

○ Organisation ► Børnekampudvalg 
○ Organisation ► Andet udvalgsarbejde 
○ Organisation ► Underafdelinger 
○ Træning ► Børnekamptræning 

7 2023-03-21 Opdaterede kapitler og afsnit: 

○ Kontaktoplysninger 
○ Økonomi ► Kontingent 
○ Procedurer og vejledninger ► Lys og ventilation 

 

 


