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Get2Sport Taekwondo Tournament 2014

Vision og formål
Der skal etableres flere sportsbegivenheder i København, som understøtter børn og 
unges deltagelse i taekwondo, og med et særligt fokus på de børn og unge boende i 
lettere socialt belastede områder. For at lade andre idrætsforeninger opleve 
mangfoldigheden igennem sportslig og kulturelle aktiviteter i Storkøbenhavn, er det 
oplagt at placere taekwondo turneringerne i områder som eksempelvis Tingbjerg, 
Vesterbro, Amager og Nørrebro. 

Målet med Get2Sport Taekwondo Tournament er at øge inklusionsindsatsen i det 
danske foreningsliv, at promovere taekwondo, som en sundhedsfremmende 
aktivitet på landsplan, skabe positiv stemning omkring taekwondo i lokalområdet 
samt bidrage til et kvarterløft i forskellige områder ved at tilbyde taekwondo
aktiviteter.

Hvad er Get2Sport
Danmarks Idræts Forbund etablerede i 2005 Get2Sport, som en paraply 
organisationens indsatser i en række af de mest udsatte boligområder i Danmark. 
Indsatsen foregår i dag i 16 kommuner, hvor Get2sport forefindes.

Nørrebro Taekwondo Klub har valgt at udvikle indsatsen ved at etablere Get2Sport 
Taekwondo Tournament, som en tilbagevendende københavnerbegivenhed. Denne 
indsats retter sig imod at introducere børnene og deres familier til de muligheder 
taekwondosporten rummer. Vi mener, at taekwondosporten giver et fantastisk 
mulighed for at få mennesker med vidt forskellige social, etnisk og kulturel baggrund 
til at mødes. På den måde skabes en verden med et socialt netværk, der åbner 
muligheder i forhold til fritid, job og uddannelse.

Turneringsbeskrivelse
Get2sport Taekwondo Tournament 2014 er et mon og begynderturnering for børn 
og unge i alderen 5-14 år. Get2Sport Taekwondo Tournament arrangeres med 
henblik på at fremme mangfoldigheden og integrationen igennem sportslig såvel 
som kulturelle aktiviteter. Vi ønsker at både børn og forældre får en positiv oplevelse 
igennem kampsporten taekwondo.

Arrangører 
Nørrebro Taekwondo Klub
Heimdalsgade 35-27, 2. sal
2200 København N
Medlem af DIF, DGI og Dansk Taekwondo Forbund
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Onsdag den 28. maj 2104
 Indvejning, tidspunkt og sted kommer i endelig orintering der forventes 

udsendt tirsdag den 3. maj
 Kamplister udsendes efter indvejning

Fredag den 30. maj 2014
 18:30 sidste frist for evt. rettelser til udsendte kamplister

Stævnedato
Lørdag den 31. maj 2014
Program

 Kl. 09.30: Holdledervejledning
 Kl. 09.45-09.55: Informationsmøde for alle holdleder
 Kl. 10.00-12.15: Indledende puljekampe
 Kl. 12.15-13.00: Pause
 Kl. 13.00-15.30: Kvartfinale, semifinale og finale 
 Kl. 15.30-17.00: Medaljeoverrækkelse

Sted
Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N

Deltagergebyr
Kr. 220,- pr. deltagere

Sidste tilmelding 
12. maj 2014

Deltagergebyr skal være arrangør klub i hænde
16. maj 2014

Tilmeldingsgebyr skal indsættes klubvis på Nørrebro Taekwondo Klubs konto 
Reg.nr.: 3121 og konto.nr.: 3123189302 (Husk at oplyse klubnavn). 

Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr: Ved afbud indtil 15 dage før stævne, refunderes 
hele beløbet og ved senere afbud, refunderes tilmeldingsgebyret ikke. Dog 
refunderes deltagergebyr, såfremt en kæmper står alene i vægt klasse.

Alle klubber skal stille med en ansvarlig holdleder.

Tilmelding
Kan kun ske via forbundets online tilmelding: http://www.tpss.nl af DTaF 
registrerede holdledere.
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Turneringsform
Puljeturnering med 2x1 minutters runder med 15 sekunders pause.

Niveaukategorier og aldersfordeling
1. Børn begynder og øvet: 5-10 år 
2. Børn begynder og øvet: 11-14 år
3. Børn avanceret: 8-14 år

Deltagerkrav 
1. Børn og unge i alderen 5-14 år. 
2. Der kæmpes i vægtklasser, begynder, øvet og avanceret.
3. Drenge og piger kæmper hver for sig og ved indvejning foregår i Dobog på 

stævnedagen og der gives 400g i rabat på vægt.
4. Krav for begynder: 

1. Minimum 5 år.
2. Maksimum 14 år.
3. Deles op i 2 klasser 5 år til 10 år og 11 år til 14 år.
4. Alle mon grader, samt hvid og Til og med blå med en rød streg (10 

til 5 kup.)
5. Maksimum 12 vundne kampe ved DTaF Børne stævner eller fem 

vundne kampe ved DTaF’s begynder'cup.
6. Må ikke have kæmpet DTaF Børne stævne på Øvet / Avanceret 

niveau.
7. Må ikke have kæmpet Cadet eller Øvet ved DTaF stævne eller 

deltaget i DM Kval., DM eller internationale stævner på 
talentniveau.

8. Ingen hovedkontakt

5. Krav for øvet:
1. Minimum 5 år.
2. Maksimum 14 år.
3. Deles op i 2 klasser 5 år til 10 år og 11 år til 14 år.
4. Må ikke have kæmpet DTaF Børne stævne på Avanceret niveau.
5. Må ikke have kæmpet Cadet eller Øvet ved DTaF stævne eller 

deltaget i DM eller internationale stævner på talentniveau.
6. Max 9 vundne sejre ved DTaF’s begynder'cup.
7. Ingen hovedkontakt

6. Krav for avanceret:
1. Minimum 8 år.
2. Maksimum 14 år.
3. Ingen hovedkontakt

7. Ved mindre end 2 deltagere i en gruppe kan stævnearrangøren rykke 
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personen op i vægtklasserne så alle får minimum en kamp.
8. Ingen hovedkontakt og der kæmpes efter DTaF’s kampreglement. 

Max antal deltagere
275 

Dispensation
Ansøgning og spørgsmål omkring dispensationer, skal sendes til forbundets 
stævneadministrator Hans Majlinder.  

Stævnelæge og samaritter
Der vil være en ansvarlig stævnelæge med samaritter under Get2Sport Taekwondo 
Tournament . 

Udstyr
Der skal selv medbringes det nødvendige beskyttelsesudstyr; herunder kampvest, 
hjelm, arm-, ben-, vrist-, hånd-, skridt- og tandbeskyttere. Krav til udstyr er efter 
DTaF’s kampreglement.

Vægtklasser 

Præmier
1. Pokaler: Der uddeles 48 fighter pokaler (en til hver vægtklasse fordelt på 

klubberne).

Børn
Piger

5-10 år
Begynder
Øvet

-22 22-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40+

Børn
Drenge

5-10 år
Begynder
Øvet

-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-36 32-36 40+

Børn
Piger

11-14 år
Begynder
Øvet

-34 34-38 38-42 42-46 46-51 51-56 56+

Børn
Drenge

11-14 år
Begynder
Øvet

-34 34-38 38-42 42-46 46-51 51-56 56+

Børn
Piger

8-14 år
Avanceret

-26 26-30 30-35 35-40 40-46 46-52 52-58 58-66 66+

Børn
Drenge

8-14 år
Avanceret

-26 26-30 30-35 35-40 40-46 46-52 52-58 58-66 66+

www.sonbong.dk


Nørrebro Taekwondo Klub
Heimdalsgade 35-37, 2. Sal

2200 København N
www.sonbong.dk

5

2. Der uddeles tre store guld pokaler til 1., 2. og 3. mest vindende klubber.
3. Samt en Fair Play Pokal. (Stævnets stolthed. Klub-pokal) for mest høflige 

sekundanter og forældre og udøvere!
4. Medaljer: Alle der ikke får guld eller sølv får en bronzemedalje således at alle 

deltagere får en medalje.

Entré
Gratis

Alle klubber er en del af Get2Sport Taekwondo Tournament 2014
Vi ønsker at alle deltagende klubber skal være en del af Get2Sport konceptet, derfor 
vil vi anvende Get2Sport som uddannelsesstævne til nye dommere.  

PÅ FORHÅND TAK :-)
Det er af alles interesse at vi kommer i gang så hurtigt og gnidningsfrit som muligt, 
derfor vil jeg bede alle klubber om at give en hånd med opstilling og nedtagning af 
stævner systemet!

Stævneadministrator
Hans Majlinder
E-mail: staevneadm@dtaf-turnering.dk
Telefon: 20 53 75 01
Telefontid: Onsdag kl. 18.00-23.00. Torsdag og fredag før stævnet til kl. 18.00-23.00

Dommeransvarlig
Peter Juncker
E-mail: peter@junckerne.dk

Kontaktperson ved betaling
Kaj Nielsen
E-mail: kajnielsen@mac.com

Kontaktperson fra arrangørklub for yderligere spørgsmål
Tommy Mortensen
E-mail: tllm68@hotmail.com
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