Verksamhetsberättelse för
KFUM Linköpings Taekwondo
perioden 1/5 2015 – 30/4 2016

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 två platser: på Brigadgatan i KFUM’s lokaler samt i
Änggårdsskolans gympasal i Lambohov, och i Fornåsa tränar vi i Fornåsa skolas gympasal. Vi har haft
ca 10st tränare under perioden, de flesta var tränare innan denna period och är fortfarande kvar 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. 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.
 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 110.000 kr
under perioden) samt materialinköp (bl.a. elektroniska västar, mittsar och spadar för ca 80.000 kr).

Viktiga händelser under perioden
Stockholm Trophy maj 2015
KFUM Linköping Taekwondo ställde upp med 20 fighters på Stockholm Trophy som resulterade i stort
medaljregn (7 guld, 6 silver och 2 brons) samt det åtråvärda priset för ”Bästa klubb”!

Nordic Hapkido Cup, Skellefteå, maj 2015
Från KFUM Linköping Taekwondo ställde vår alldeles egen instruktör i Hapkido och Haidong Gumdo,
Jonny Edvinsson upp. Jonny tog hem guld i grenen, Mookisul (vapenteknik).

Lomma Cup maj 2015
Lomma Cup firade 30 år och självklart var KFUM Linköping Taekwondo där. Med tävlande i både
kamp och poomsae plockade klubben 3 guld, 3 silver och 6 brons under de två tävlingsdagarna.
Klubblaget som ställde upp i lördagens fotbollsturnering kammade hem ett välförtjänt brons efter
knapp förlust i semifinalen.

Gemensamt graderingsläger, Rengen maj 2015
30-31 maj hade KFUM Linköping Taekwondo ett mycket lyckat graderingsläger på KFUMS lägergård
vid sjön Rengen. Det var ett 30-tal som graderade sig och totalt det dubbla på plats! Lördagen var det
graderingsträning och diverse lekar på schemat, medan söndagen veks helt till gradering.

Ambassador Cup okt 2015
KFUM Linköping Taekwondo ställde upp med många deltagare och vi fick med oss fyra guld och tre
silver hem. Vi fick även se en proffsig uppvisning från det koreanska teamet Kukkiwon.

SM nov 2015
KFUM Linköping Taekwondo skördade stora framgångar vid SM i Göteborg.
Resultatet blev 3 st Svenska mästare: Cornelia, Ibrahim & Moussa samt ett silver till Izabell.

Uppvisning Fornåsa feb 2016
Det är sällan som tävlingar går i närheten av oss varför vår familj och släkt har begränsade
möjligheter att se en riktig tävlingssituation. Även om de kommer och besöker en enstaka träning är
det svårt att inse hela föreningens bredd. Under senhösten/vintern tränade vi in ett program där alla
aspekter lyftes fram och i februari fick vi äntligen visa upp vår idrott för våra familjer och släkt till
allas jubel.

NM feb 2016
Ibrahim Marwan gick obesegrad genom Nordiska Mästerskapen på sina tre matcher och är därför
regerande Nordisk Mästare. Ibrahim fick också priset bästa fighter!

SM feb 2016
Samma helg gick även SM i Piteå och det blev inte mindre än tre guld till Hushiar, Cornelia och
Staffan när Taekwondon avgjordes på SM-veckan. Dessutom bärgades ett silver till Pontus samt två
brons till Izabell & Thair.

Helsingborg Open mar 2016
KFUM Linköping Taekwondo deltog med många deltagare med blandat resultat.

Peace Corps
Vid tre tillfällen under perioden har föreningen haft möjlighet att träna för Peace Corps: de
koreanska taekwondomästarna som åker runt i världen för att sprida taekwondokunskaper för alla
som vill utveckla sig extra inom taekwondo.

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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