Verksamhetsberättelse Frölunda TKD året 2016
Frölunda Taekwon-Do:s styrelse har under 2016 bestått av:
Håkan Hansson Ordförande, Göran Hansson Kassör, Cathrine Petersson Sekreterare, Tonia
Tell- Cerexhe Ledamot, Per-Henrik Dahlberg Ledamot, Joakim Stjernman Suppleant,
Katarina Liljenberg Suppleant
2016 har för Frölunda taekwondo varit ett extra händelserikt år som avslutades med en flytt
till nya lokaler. Fantastiskt stora ytor, möjligheter till träning och lägeraktiviteter. Flytten har
inneburit ett massivt arbete som inleddes med en lokalgrupp. Gruppen bestod av Conny
Petersson, Markus Wittebo, Tonia Tell Cerexhe, Bjarne Svantesson, Håkan Hansson och
Cathrine Petersson.
Extra årsmöte hölls i juni för att ge lokalgruppen och styrelsen bemyndigande att hantera
lokalfrågan vilket bl.a. innebar hitta ny lokal, teckna kontrakt samt hantera kontakter med
bostadsbolaget.
Kontrakt på ny lokal tecknades under augusti och därefter har ett stort arbete med planering
och genomförande av flytt där en stor andel av våra medlemmar deltagit under ledning av
Tonia Tell Cerexhe, Bjarne Svantesson, Markus Wittebo, Lars Rosenqvist och Birger
Hanssen.
I samband med flytten har klubben beviljats bidrag på 150000: - vilket har kunnat finansiera
ny utrustning samt vissa hantverkskostnader såsom draperi uppsättning mellan A och B
hallen.
Tävlingar
Under 2016 stod Frölunda Taekwon-Do som värd för SM. Arrangemanget planerades i
samarbete med förbundet av SM grupp bestående av Cathrine Petersson, Conny Petersson,
Caroline Lövgren, Madeleine Palmersjö, Helen Eklund.
Tävlingen som hölls i Gothia Arena/Högsbo basket blev ett mycket lyckat arrangemang där
Frölunda blev bästa klubb med 11 guld och 8 silver. Nytt för i år var att även kadetter och
yngre juniorer fick delta i tävlingen under grenen Tul.
Svenska Mästare från Frölunda 2016 – Simon Petersson, Emma Gustafsson, Adam Helamb,
Madeleine Palmersjö, Kim Ampranzis, Elin Esborn, Lisa Hasselblad, Kalle Svantesson,
Hanna Schongin,
Vi har under året även deltagit i flera andra tävlingar med goda resultat. Ansvariga för
tävlingar är Joakim Stjernman, Madeleine Palmersjö och Erik Ros






Partille Challenge (Nationell tävling Yngre miniorer – Kadetter)
Viking Cup Skövde (Internationell tävling, alla grader, alla åldrar)
Stenungsund Open (Nationell tävling, färgbälten, Alla åldrar)
Swedish ITF Open Ljungby (Nationell tävling, allagrader, alla åldrar)
6th ITF World Cup i Budapest, UNGERN (Internationell tävling, 4 kup – 6 dan, kadetter
– seniorer) Ett stort gäng från Frölunda reste tillsammans med medlemmar från
systerklubbar (Kärra, Ale, Partille, Billdal) under lag Frölunda. Ett mycket välordnat
arrangemang (av Henrik och Elisabeth Stiernström Kärra) som gav stor gemenskap under
resan och tävlingsdagarna.

4 personer har representerat klubben i landslaget Madeleine Palmersjö, Simon Petersson, Lisa
Hasselblad och Kalle Svantesson. Dessa har sponsrats i sina landslagsuppdrag.

Klubben
Medlemsantalet i idrott online för 2016 är 479 personer.
Närvaroregistrering har under året övergått till digital registrering av deltagare vid
träningspass genom Idrottonline. En grupp bestående av Bjarne Svantesson, Göran Hansson
och P-H Dahlberg har genomfört och implementerat projektet under 2016 och gjort att stort
arbete att uppmuntra våra instruktörer att registrera fortlöpande under terminen vilket
underlättat hanteringen inför ansökningar av LOK-stöd.

Graderingar
Det erbjuds graderingsläger vid varje terminsslut I samband med lägret kan man också
gradera sig. Ett ordinarie graderingstillfälle har hållits i slutet av varje termin. För vuxna
nybörjare, har två graderingstillfällen hållits per termin. Utöver detta har
uppsamlingsgraderingar ägt rum i slutet av varje termin för dem som missat graderingarna.
Graderingarna har skötts av Håkan Hansson, Mattias Hoffman, Markus Wittebo, Patrik
Malmenklev och Henrik Drottz.
Nya dangrader under året:
II Dan Göran Hansson och Madeleine Palmersjö.
I Dan: Anton Norén, Adam Helamb, Emma Gustafsson, Stefan Holmgren

Utbildning/Läger









Plattformen 2 dagars ledarutbildning - januari. Samarbete med SISU idrottsutbildarna
HLR och sjukvårdsutbildning LABC 1ggn/termin hålls av Helen Eklund och Paula
Rosenqvist
Mental coachning/idrottspsykologi föreläsning/workshop 2 tillfällen. Samarbete med
SISU idrottsutbildarna.
Instruktörsträffar inför varje terminstart tillsammans med systerklubbar
Instruktörsträffar Frölunda inför varje terminsstart
Några av klubbens instruktörer och utövare har deltagit på diverse nationella
träningsläger/seminarium IIC
I mars anordnades fightcamp för kadetter – juniorer av Patrik Carlström (Jönköping
Tkd) i Frölundas lokaler.
Juni Sommarläger i Falkenberg. Deltagare från Frölunda och systerklubbar. Anordnat
av Håkan Hansson och Malin Hansson. Intensiv träning och gemensamma aktiviteter
och umgänge under 3 dagar.
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