Verksamhetsberättelse för
KFUM Linköpings Taekwondo
perioden 1/5 2016 – 30/4 2017

Allmänt om årets verksamhet
Under perioden har KFUM Linköping Taekwondo haft träning på två orter: Linköping och Fornåsa. I
Linköping har vi hållit träningar på tre platser: på Brigadgatan i KFUM’s lokaler (vi flyttade ut under
sommaren), Linköping Sporthall (vi delar lokal med boxningen sedan augusti 2016), i
Änggårdsskolans gympasal i Lambohov samt i Fornåsa där vi tränar i Fornåsa skolas gympasal. Vi har
haft 11st tränare under perioden, de flesta var tränare innan denna period och är fortfarande aktiva
när detta skrivs.
Föreningen uppmuntrar och schemalägger så att familjemedlemmar kan träna tillsammans, detta
uppskattas av många av dels sociala skäl och dels praktiska skäl. Träningen genomförs könsneutralt
och även åldersneutralt, däremot måste viss hänsyn tas till bältesgrad och även utövarnas längd i
övningarna.
Antalet inskrivna medlemmar var den 30/4-16 ca 90 pers och den 30/4-17 hade sektionen 142
registrerade medlemmar. Fördelningen mellan barn/ungdomar (under 20år) och vuxna är ca 65%35% och mellan män och kvinnor 70%-30%. Samtliga medlemmar erbjuds att träna Taekwondo,
Hapkido (närkamp), Haidong Gumdo (svärdsteknik) och Hosinsul (självförsvar) där det erbjuds inom
föreningen i Linköping och Fornåsa.
Föreningens informationskanal är hemsidan: http://www.linkopingtaekwondo.se/

Ekonomi
Träningsavgifterna under perioden har varit:
• Miniorer 6-11 år: 850 kr terminsavgift + 150 kr medlemsavgift = 1000 kr.
• Kadett/Juniorer 12-18 år: 1200kr terminsavgift + 150 kr medlemsavgift = 1350kr.
• Student: 1200kr terminsavgift + 150 kr medlemsavgift = 1350kr.
• Seniorer: 1400 kr terminsavgift + 150 kr medlemsavgift = 1550kr.
• Familjepris: 2500 kr terminsavgift + x gånger 150:- medlemsavgift (x är antal familjemedlemmar)
I träningsavgiften ingår:
• möjlighet att träna i alla våra träningsanläggningar i Östergötland
• medlemskap i KFUM Taekwondo Klubb
• medlemskap i Svenska Taekwondo förbundet
• medlemskap i Östra Taekwondo regionen
• en försäkring i Folksam.
Föreningens ekonomi är god och kostnaderna har i huvudsak bestått av hallhyror (ca 60.000 kr under
perioden) samt materialinköp (bl.a. mattor, speglar samt material till försäljning för ca 124.000 kr).

Viktiga händelser under perioden
Lomma Cup maj 2016
Lomma Cup arrangerades för 31:a gången och hade fler deltagare än någonsin. Självklart var KFUM
Linköping Taekwondo närvarande med 13 duktiga utövare i kamp och 5 i poomsae. Under två dagar
kämpade samtliga tävlande väl och all presterade bra. Totalt fick klubben 2 Guld, 4 Silver och 2 Brons.

Wermdö Open maj 2016
KFUM Linköping Taekwondo ställde upp med fyra deltagare. Hushiar fick med sig pris för bästa
domare hem.

Sommaravslutning juni 2016
Vi firade allas lyckade graderingar och den stundande sommaren med Laserdome och efterföljande
mat på restaurang Jade med ca 50pers.

Lokalbyte Lkpg aug 2016
Under augusti månad slets det hårt för att iordningsställa boxningslokalen i Linköpings Sporthall så
att även vi kunde flytta in.

Idrottens dag augusti 2016
KFUM Linköping Taekwondo ställde ut tillsammans med de andra sektionerna i KFUM Linköping på
idrottens dag i samband med stadsfestivalen!

Svenska Cupen 1 och Yoksa Open sep 2016
Helgen 24-25 september anordnades Svenska Cupen 1 och Yoksa Open i Vänersborg. KFUM
Linköping Taekwondo närvarade med 7 fighters som fick med sig 6 medaljer hem.

Svenska Cupen 2 och Botkyrka Open oktober 2016
Helgen 8-9 oktober anordnades Svenska Cupen 2 och Botkyrka Open i Botkyrka. KFUM Linköping
Taekwondo ställde upp med 5 tävlanden som bärgade 4 medaljer.

Göteborg Open oktober 2016
Lördagen den 29 oktober anordnades Göteborg Open och KFUM Linköping Taekwondo ställde upp
med 7 fighters, alla tog medalj!

Familjedag Linköping oktober och Fornåsa november 2016
Vi lyckades samla 90 medlemmar, föräldrar och syskon till vårt familjedagskoncept under 2 olika
temadagar. Vi har lekt, ätit och tränat tillsammans i Linköping och Fornåsa! Tack till er alla som gjort
dessa dagar minnesvärda för klubben.

Stockholm Cup november 2016
Lördagen den 26 november anordnades Stockholm Cup och KFUM Linköping Taekwondo ställde upp
med 4 fighters, alla tog medalj!

Svenska Cupen 3 och Gripen Cup november 2016
Linköping Taekwondo ställde upp med 7 tävlanden på årets sista stora tävling Svenska Cupen 3 och
Gripen Cup. Vi bärgade 5 medaljer.

Vintermys Linköping januari 2017
Vi startade terminen med ett fängslande besök på Prison Island och därefter mat på Kina Thai som
ligger bredvid.

Kamp-läger Fornåsa mars 2017
I mars genomförde klubben en egen kamp-tävling för att dels våra nyutbildade domare och coacher
skulle få öva och dels för att alla som inte tävlat skulle få en chans att prova på i hemtam miljö. Totalt
hade vi 34st anmälda som kämpade sig igenom ca 50 matcher, en mycket nyttig dag både för
deltagare, domare, coacher och sekretariat!

Poomsae-läger Fornåsa april 2017
I april genomförde klubben en egen poomsae-tävling för att vi dels skulle få öva på att döma och dels
för att alla som inte tävlat skulle få en chans att prova på i hemtam miljö. Totalt hade vi 12st anmälda
som fick möjlighet att köra två hela omgångar var (dvs 2x2 mönster), en mycket nyttig dag både för
deltagare, domare och sekretariat!

Återkoppling till Verksamhetsplanen
Under föregående årsmöte klubbades följande Verksamhetsplan igenom (att bedrivas under här
rapporterat verksamhetsår), kommenterad av styrelsen:

Verksamhetsplan 16/17
Skaffa ny lokal
Genomfört enligt plan, Lkpg-träningarna genomförs numera i huvudsak i Linköpings sporthall istället
för KFUM-hallen.
Ha deltagare under svenska cuperna 1, 2, 3, samt SM
Vi deltog i de tre cuperna, däremot har inte SM gått av stapeln under verksamhetsåret (SM 2016
genomfördes i samband med SM-veckan i Piteå jan -16 och SM 2017 planeras till dec -17).
Medverka på två internationella tävlingar
Vi hade tyvärr inte möjlighet under verksamhetsåret. Fortsatt satsning ska utvärderas av nya
styrelsen.
Få fler nya tävlingsdeltagare på nybörjartävlingar
Klubben sponsrade hela tävlingsavgiften för Stockholm Cup i november för att fler skulle delta.
Fortsatt satsning ska utvärderas av nya styrelsen.
Öka antalet deltagare i poomsae. Bättre träningar samt tydligare fokus
Tydligare träningsinriktning, både i Linköping & Fornåsa, satsningen ska fortsätta.
Team helg, i Fornåsa en lördag och en söndag i Linköping
Familjedagarna genomfördes under hösten 2016 med många deltagare, ska utvärderas av nya
styrelsen om det ska fortsätta i samma skepnad.
Aktiviteter
Under verksamhetsåret har vi i samband med terminsupphåll och gradering genomfört aktiviteter
och gått och ätit tillsammans, i juni -16 LaserDome/Jade och i januari -17 PrisonIsland/KinaThai.
Eftersom aktiviteterna har varit populära och gynnar vår gemenskap föreslås forsättning.
Införskaffa ett Daedo-system till fornåsa
Styrelsen har valt att avvakta pga andra stora utgifter och flytta det tidigare inköpya Daedo-systemet
mellan Lkpg – Fsa vid behov.
Inköp av roll-ups och annat marknadsföringsmaterial
Styrelsen har valt att avvakta pga andra stora utgifter, men nu är Roll-ups på gång. Tröjor och mössor
är inhandlat till försäljning, hoodies och jackor på väg att beställas.

Avslutning
Hela styrelsen vill med detta passa på att tacka för det gångna året. Denna förening utgörs av sina
medlemmar, att vi har en fin förening med god stämning är er förtjänst. Tack!
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