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Nedennævnte vedrører økonomi, trænerindsats, opdeling af kæmpere, forældreindsats og 

kæmperindsats ved talent- og elitearbejde i ETK/ETT.  Dette er gældende for både kamp og teknik.  

Retningslinjerne og forretningsgange er at betragte som gældende fra. 25. maj d.å. 

Emne inddeling: Klub, ETT udvalg, konkurrencetrænere, konkurrencefolk, forældre, sponsorer. 

 

Esbjerg Taekwondo Klub´s bestyrelses indsats for styrkelse af ETT: 

a/ Skaber de overordnede politiske rammer. Omhandler indsats på diverse landshold. 

b/ Nedsætter udvalg for ETT og udpeger en hovedansvarlig for ETT. 

c/ Skaber fysiske rammer. Omhandler gulv, veste m.v. 

d/ Sørger for økonomi. 

e/ Udpeger egnede trænere. 

f/ Er ansvarlige ved  sanktioner og konsekvenser over for konkurrencefolk ved afvigelser fra 

retningslinjer og forretningsgange. 

 

ETT udvalgets indsats: 

a/ Følger op på retningslinjer og forretningsgange. 

b/ Laver trænerplan vedr. udefra kommende kræfter. 

c/ Støtter trænere i udefrakommende påvirkninger. 

d/ ETTs hovedansvarlig er økonomiansvarlig og fordeler økonomien. 

 

Konkurrencetrænere: 

a/ Sørger for træning til deltagere for kamp- og teknikhold. 

b/ Udpeger holdleder. 

c/ Afklarer deltagelse i stævner og sørger for tilmelding i samarbejde med holdleder. 

Herunder fungere som sekundant til de stævner, der er programsat af ETT. 

d/ Spotter nye emner inden for konkurrence. 
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e/ Udgifter til stævner, der er forhåndsaftalt med ETT m.v. dækkes af ETT. Udgifterne dækkes i 

forhold til gældende regler. 

 f/ Ved forbundsudtagelse til mesterskaber (EM/VM/OL) og evt. kvalificerings stævner til førnævnte  

kan der søges tilskud.  Dette skal ske gennem ETT udvalget. 

 

Konkurrencefolk.  Gruppen består af dels teknik dels kamp. 

Teknikgruppen: 

a/ Interesserede i teknikkonkurrence deltager fælles på træningshold. 

b/ Deltagere i stævner, de er godkendt af tekniktræner, understøttes økonomisk af ETT. 

c/ Teknikfolk, der ønsker at deltage i andre stævner ind- og udland, kan frit deltage ved egen 

betaling.   

d/ Udstukne retningslinjer og forretningsgange af ETT udvalg samt konkurrencetræner skal 

respekteres. 

 

Kamp gruppen: 

a/ Interesserede i kamp konkurrence deltager på fælles træningshold. Hvorvidt træning er 

obligatorisk,  afgør konkurrencetræneren til enhver tid. Hvilke træninger, der er obligatoriske, se 

bilag. 

b/ Deltagelere i  stævner, der er  godkendt  af kamptræner, understøttes økonomisk af ETT. 

c/ Kampfolk, der ønsker at deltage i andre  stævner i ind- og udland kan frit deltage ved egen 

betaling. Betingelsen for denne opstilling er, at der er et fornødent erfaringsgrundlag,  således det 

er forsvarligt  i forhold til risikoen for legemsbeskadigelse. Påpeger konkurrencetræner eller ETT 

udvalget mangel på erfaringsgrundlag, kan pågældende konkurrence kæmper ikke stille op til 

stævnet.  

d/ Kamfolk kan frit deltage i anden træning udover, hvad klubben kan stille til rådighed.  Den 

enkelte udøver, der træner andet steds, må være sikker på ikke at miskreditere ETK og ETT. De 

obligatoriske træninger skal stadig følges i ETT regi. Er den pågældende konkurrenceperson i tvivl 

om, hvad miskrediterer ETK eller ETT spørges konkurrencetræneren. 

e/ Er der tvivl om, hvad der kan tolereres, spørges træneren herom. 
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f/ Hvis man stiller op for ETT,  sekunderes man af den daglige ETT konkurrencetræner, med mindre 

andet er aftalt med landsholdstræner.  

g/ Ved deltagelse i stævner med overnatning sover man så vidt det er muligt  

sammen med holdkammerat/holdkammerater.  

  
h/ Ved deltagelse i stævner stiller man op for ETK / ETT.  Deltager konkurrencefolk  i turneringer og 

ikke stiller op for ETT indhentes skriftligt accept.  

i/ Når klubben har tilmeldt kæmperne til en turnering er det bindende. Melder/meldes  

kæmperen fra betaler vedkommende opstillingsgebyret tilbage til klubben. Undtaget herfra er 

dokumenteret  sygdom. 

j/ Udstukne retningslinjer og forretningsgange af ETT udvalg samt konkurrencetræner skal 

respekteres. 

 

Forældre: 

a/ Støtter op omkring de aktuelle aktiviteter. 

b/ Blander sig ikke i den enkelte træners dispositioner og beslutninger. 

c/ Ved problemer eller spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte holdleder, 

konkurrencetræner eller ETT hovedansvarlig.  

 

Sponsorer: 

a/ Sponsorer godkendes af  ETT ledelse eller ETK. 

b/ Alle sponsoraftaler skal aftales med og godkendes af ETT udvalg, 

c/ Kæmpere bærer altid  den af ETK/ETT godkendte beklædning samt øvrigt udstyr ved kamp- eller 

teknikturneringer, undtaget er Landsholdssammenhæng. 

 

Note til konkurrence personer: 

ETK og ETT forsøger at skabe rammer for holdtræning inden for kamp og teknik. Dette har som 

mål deltagelse i konkurrence og opnåelse af medaljer. 

Det er ikke ETK og ETT hensigt at bremse personer, der ønsker at gøre en større indsats end 

tilbudt. Derfor bifalder ETK og ETT  konkurrencepersoner, der søger alternativ træning og stævne 
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deltagelse.  Der kan ikke regnes med økonomisk støtte eller træner/leder support fra ETK og ETT 

ved et individuelt valg af deltagelse i træning og stævner. Konkurrencetræner og holdleder for det 

respektive hold, som kæmperen/kæmperne er tilknyttet, orienteres ved deltagelse i individuelt 

valgte aktiviteter. 

ETK og ETT betinger, at medlemmer af ETK udviser forsvarlighed ved individuelle valg. 

Kampgruppen kan deles i tre grupper: begynder, rutinerede og elite. Se bilag for opdeling. 

  

Sanktioner og konsekvenser ved afvigelser fra retningslinjer og forretningsgange: 

Konkurrence personer,  der ikke følger udstukne retningslinjer og forretningsgange kan:  

a/ Fratages al økonomisk støtte. 

b/ Afsættes af ETT konkurrencehold. Dette gælder både deltagelse på ETT´s  træninger samt 

deltagelse ved stævner af enhver art. 

c/ Inden sanktioner og konsekvenser aktiveres holdes der møde med pågældende 

konkurrenceperson. 

 

 

 

MVH/Torben 


