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Forord
At begynde med en undskyldning er jo ikke 
ligefrem den bedste begyndelse - men ikke 
desto mindre er det i denne forbindelse nød-
vendigt og i allerhøjeste grad relevant .. 

Jeg har rodet lidt i ”klubbens gemmer” og 
ud fra det, som jeg har kunnet finde, har jeg 
prøvet at sætte nogle ord på og har rodet mig 
ud i dette mindre projekt, som det har været, 
at skrive lidt om en af Danmarks allerstærk-
este taekwondoklubber. 

Nej, ikke så stærk anno 2020 som tidligere, 
den er jeg helt med på, men ikke mindst for 
eftertiden fortjener klubben dette hæfte.

Derfor har jeg skrevet dette hæfte, som dog 
nok ikke primært henvender sig til helt unge 
mennesker, der får deres nysgerrighed stillet 
via de sociale medier. Men der kan jo sidde 
ældre holdledere og andet ”godtfolk” rundt 
omkring fra andre klubber, der kunne have 
interesse i at læse hæftet?

Det har på en del punkter været svært, idet 
vestjyder ikke ligefrem slår om sig med su-
perlativer om egne evner og store bedrifter - 
man skal nærmest ”trække” ord ud af sindige 
jyder, så det bliver, som det nu bliver ..

Min undskyldning gælder også alle de fantas-
tiske, loyale og gode klubmennesker, som jeg 
har glemt og/eller ikke får nævnt. Det havde 
også været en hele vejen igennem uoverskue-
lig opgave og jeg har heller ikke ”været med” 
siden klubbens start i 1975, så jeg kan kun for-

holde mig til det, som jeg selv husker ”fra min 
tid” tilsat ”de få ord”, som jeg møjsommeligt 
har fået hevet ud af klubfolk .. 

Det ville i givet fald - hvis jeg have fået alt 
med - have fyldt en hel bog og ikke ”bare” et 
hæfte.

UNDSKYLD -  og go’ fornøjelse med hæftet .. !

Claus Bjelke, ETK/PR 
40270099 
claus@bjelke.dk
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Historien om Taekwondo
Taekwondo kom til Europa i 1958-1962 og blev 
bragt til Danmark i 1968 af to hollændere, Theo 
Saim og Bernd Denni som, i deres sommerferie, 
gerne drog til et sommerhus tæt ved Aabenraa. 

Her mødte de Gunnar Sørensen og Frits Thomsen, 
som begge var judo-instruktører, og de trænede 
sammen, når hollænderne var i Danmark. Om 
vinteren blev hollændernes viste teknikker derefter 
trænet ihærdigt.

Gunnar Sørensen flyttede til Sønderborg og i 1971 
startede han Danmarks første taekwondo klub, 
hvilket skete under judoforbundet. 

Fra Sønderborg bredte taekwondo sig sidenhen 
hurtigt ud over hele landet og klubberne kom 
under Dansk Judo Forbunds paraply, hvorfra man 
dog senere løsrev sig  - hvilket skete i 1975, hvor 
man grundlagde Dansk Taekwondo Forbund og 
hvor Gunnar Sørensen således blev det nye for-
bunds første formand. 

En formand, der ydede en kæmpe indsats for 
taekwondo ved bl.a. at afholde trænerkurser og 
derved yderligere udbrede kendskabet til taek-
wondo. 

Man kan således sige, at det er Gunnar 
Sørensen, som står fadder til taekwondoen her i 
Danmark. 

Gunnar Sørensen blev sidenhen tildelt den ære at 
blive optaget i “World Taekwondo” Hall of Fame i 
Zagreb, Kroatien i 2015.

Gunnar Sørensen (f. 1941) gik bort d. 23. august 
2017.

ETK ser dagens lys
Året 1975 var også det år, hvor Esbjerg Taekwondo 
Klub “CHEONG YONG” så dagens lys, hvilket skete 
i januar måned 1975, hvor klubben således officielt 
startede. 

Her skal nævnes navne som Kim Lehman Sørensen, 
Bill Bønning Nielsen, Allan Dakin samt brødrene 
Finn & Otto Larsen. Klubbens første formand blev 
Kim Lehman Sørensen.

For at gøre reklame for den nye klub, og den nye 
sportsgren, blev der arrangeret en opvisning på 
Bakkeskolen i Esbjerg, hvor ca. 80 folk mødte op 
for at se, hvad denne “nye sport” mon indebar. 

Der blev vist teknikker, kamp, breaktests og samti-
dig blev der orienteret om træningssted, tidspunk-
ter, kontingent og andre relevante samt praktiske 
oplysninger. Efter denne introduktion i taekwondo 
og “systemet”, fremvistes koreanske taekwondo-
film til stor glæde for såvel klubbens udøvere som 
for de fremmødte interesserede.

Skulle nogle have tvivlet på opvisningens succes, 
blev tvivlen gjort til skamme, idet 40 nye medlem-
mer mødte op til den første træning blot 2 dage 
efter opvisningen. 14 dage efter var man endda 
nødt til at dele holdet op i to, da medlemstallet var 
steget til 70 medlemmer.

Medlemstallet blev ved med at stige og man 
søgte fra klubbens side om flere træningstimer 
på Bakkeskolen, hvilket dog ikke var muligt. Esb-
jerg Taekwondo Klub blev derefter tildelt nogle 
gymnastiksale på andre skoler, hvilket langtfra 
var en tilfredsstillende situation, da man på dette 
tidspunkt nu var oppe på at træne på 5 forskellige 
skoler og i alt efterhånden var oppe på 150 med-
lemmer. 

Kim Lehmann 
Sørensen, medstift-
er af ETK og første 
formand i ETK.
Senere højt estim-
eret WTF dommer 
og formand for 
dommerudvalget 
i ETU.

Formand Finn Larsen i sine 
unge dage .. :-)

4 flotte fyre - Otto Larsen, Finn Larsen (medstifter af 
ETK), Bill Bønning (medstifter af ETK) og Kim Christensen.

“Røde Kim” - en stor personlighed -
Kim Christensen er desværre ikke længere iblandt os.
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Tanken om egne lokaler pressede sig derfor meget 
stærkt på - men spørgsmålet var bare hvordan, 
hvorhenne og hvornår? 

Mangt og meget blev afprøvet i teorien, men alt 
blev kasseret, indtil forslaget om Fynsgade 20 blev 
lagt på bordet og accepteret. 

Esbjerg Taekwondo Klub trænede således i de 
nye lokaler d. 1. april 1978 og d. 22. april 1978 blev 
Fynsgade 20 officielt åbnet ved en reception, hvor 
forældre, elever, borgmesteren og ”andet godt-
folk” ellers kom til. Langt om længe havde klubben 
nu fået egne lokaler og en drøm for klubben var 
dermed gået i opfyldelse. 

Aktivitetsniveauet i Fynsgade var højt, meget 
højt! Der blev afholdt weekend-træninger, dom-
merkurser, trænerkurser, gradueringskurser, lands- 
holdstræninger, børnedage, klubfester og meget 
mere - og de nye omgivelser havde en stor ære 
for de flotte resultater, som klubbens kæmpere 
præsterede. 

Esbjerg Taekwondo Klub var nu blevet en rigtig 
“etableret” klub, både kampmæssigt og organisa-
torisk.

I 1979 fik Esbjerg Taekwondo Klub til opgave at 
arrangere DM i Stadionhallen, hvilket blev afviklet 
med meget stor tilfredshed. 

Den næste store opgave var afviklingen af Europa 
Mesterskaberne i 1980 - i øvrigt et arrangement, 
der forløb så godt, at det gav stor, internation-
al respekt. Mange andre aktiviteter burde også 
nævnes her, men det bliver for omfattende.

I Fynsgade var pladsen blevet lidt for trang, da vi 
manglede mere plads til fælles- og kursusfaci-
liteter samt ikke mindst en større Dojang. 

Endvidere kneb det efterhånden med kvaliteten 

af bygningerne i Fynsgade, så bestyrelsen brugte 
mange timer i løbet af 1980-1981 til at “jagte” 
egnede lokaler rundt om i byen. Flere steder var 
vi langt fremme i forhandlingerne, bl.a. i Strand-
bygade og i Østergade, hvilket imidlertid kiksede. 
 

ETK flytter til EFI Hallerne 
Daværende borgmester i Esbjerg, A.K. Nielsen, 
fortalte vores daværende næstformand, at vi 
skulle prøve at kigge nærmere på EFI Hallerne, 
hvilket så skete en dag på vej hjem fra et stævne, 
hvor bussen drejede ind mod EFI og vi kiggede på 
lokaliteterne. 

Hvad vi så, tiltalte os meget og vi gik i tænkeboks. 
I de efterfølgende måneder var der en lang række 
forhandlinger mellem EFI og Esbjerg Taekwondo 
Klub og mange var involvererede i debatten om 
lokalerne, ikke mindst bestyrelsen, trænerne samt 
Finn Larsen (fra ”Bikuben”) og Erik Juel Nielsen, 
der begge var med i “Støtteforeningen”. 

Ligeledes var mange menige medlemmer ind-
draget, da det var vigtigt, at de også kunne 
sætte deres fingeraftryk. Det endelige udkast til 
indretningen blev forelagt EFI til godkendelse. 
Haludvalgsformanden Harry Nielsen begyndte at 
indhente tilbud, hvorefter det var kommunens tur. 
Her var det kulturudvalgsformand Reidar Faurbye, 
Orenstrup og Erik Andersen, som vi skulle forhan-
dle med.

Alt så nu ud til at være i den skønneste orden. EFI, 
kommunen og vi selv var enige. Men pludselig 
gik der kludder i maskineriet, da vi skulle stille en 
kaution i størrelsesordenen kr. 3-400.000. Situa-
tionen var lidt tilspidset, da vi på dette tidspunkt 
jo allerede havde opsagt lejemålet i Fynsgade. 

Efter et hastemøde på Esbjerg Rådhus, sammen 

Ex-landsholdskæmper  
Charlotte Paik Bjelke,  
2014 i USA

Kampholdet 2007

Årets Idrætsleder i Esbjerg Kommune 2007
Formand Finn Larsen med journalister

Massør og chauffør Holger Mulbjerg (tv) og Holdleder 
Otto Larsen diskuterer
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Stævne i Nordborg 2003

Ex-landsholdkæmper Heidi Jepsen, medlem af ETK i over 
30 år - her i sine velmagtsdage ca år 2000

Jens Stephansen, 
EM-1986 sølvvinder 
og 10 DM titler 
1977-1987

med alle de implicerede parter, lykkedes det dog 
heldigvis at finde en fornuftig ordning på tingene - 
og så gik det ellers stærkt, ja, så stærkt, at teg-
ninger, byggegodkendelser og lokaler var færdige 
på samme tid! 

Faktisk boede vi næsten i EFI på det tidspunkt - og 
ja, selv den dag i dag har vi stadigvæk et stort, 
frugtbart og godt forhold til EFI, som vi har samar-
bejdet med lige siden.

Allerede d. 3. okt. 1981 var vi så i stand til at ind-
byde til en reception, som forløb meget fint - og 
hvor næsten alle klubbens gode venner var mødt 
op. Der var ligeledes tale om et stort fremmøde 
af udøvere og repræsentanter fra kommunen og 
dagen bød på et hav af gaver. 

Dagen sluttede med et brag af en opvisning, som 
sent bliver glemt, efterfulgt af en indvielsesfest. I 
den historiske sammenhæng vil det være naturligt 
at nævne, at Esbjerg Taekwondo Klub var med til 
at starte klubberne op i Brørup, Bramming, Sæd-
ding/Gjesing, Hjerting og Fanø. Dette resulterede i 
”Cheong Yong Samvirke” som paraply organisation.

Kim Lehman Sørensen gik af som formand og 
Alex Jensen blev ny formand. I 1984 stoppede Alex 
Jensen og han blev efterfulgt som formand af sin 
bror Bernt Jensen, som besad formandsposten i 
1 år. Dernæst tiltrådte Verner Grinderslev posten 
som formand, men han blev i 1987 så afløst af 
klubbens nuværende formand Finn Larsen. 

ETK - en klub med succes 
Utroligt mange ledere har i tidens løb ofret sig for 
Esbjerg Taekwondo Klub og uden deres formida-
ble store indsats ville klubben ikke have været den 
velfungerende klub, som den altid har været. Man 
skal huske på, at alle de hjælpende hænder altid 
har været “frivillige” - og der er altid blevet ydet 
et kæmpestort stykke frivilligt arbejde  i Esbjerg 
Taekwondo Klub.

En af de personer, som f.eks. har været guld værd 
for klubben i flere årtier, og ellers har levet en 
tilbagetrukket tilværelse fra ”rampelyset”, er f.eks. 
Finn Larsen  - altså ikke vores formand, Finn Larsen 
- men ”den ældre” Finn Larsen fra det daværende 
pengeinstitut ”Bikuben”, der i alle årene har ydet et 
kæmpestort og uvurderligt arbejde som kasserer 
for Esbjerg Taekwondo Klub samt underselskaber 
med tilknytning til klubben .. ”ETK’s Støtteforening” 
og ”ETK’s Venner” .. det samme gælder i øvrigt 
for den nuværende kasserer, revisoruddannede 
Torben Tobiasen, der dygtigt sidder på klubbens 
pengekasse ..

At have ”baglandet” med - specielt når talen 
falder på økonomi - er ekstremt vigtigt for enhver 
klub og det både ved vi og værdsætter vi højt i 
vores klub. 

Det ville være en for stor mundfuld her at skulle 
nævne alle de gode kæmpere, som klubben 
gennem tiderne har fostret. Parentetisk kan 
dog nævnes, at Esbjerg Taekwondo Klub i 1988 
opnåede at få pokalen for Danmarks mest vin-
dende klub - for 10. år  i træk. 

På det tidspunkt kunne man slet ikke tale om taek-
wondo ude i Europa uden samtidig at sige  
ESBJERG, som i øvrigt også repræsenterede 50-
60% af samtlige de kæmpere, der var at finde på 
det danske bruttolandshold.

Rasmus Yang Bjelke, 13 år - Opvisning Bella  
Center - med opvisningsholdet DTDT 2006
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Ved OL i Seoul i 1988 havde Esbjerg Taekwondo 
således 3 kæmpere med - og udover en meget 
flot OL sølvmedalje ved disse store mesterskaber 
til Karin Schwartz, opnåede klubben tilmed den 
ultimative glæde at kunne se Anne-Mette Chris-
tensen stå allerøverst på podiet: nemlig som OL 
GULD vinder for Danmark.

Esbjerg Taekwondo Klub var i perioden frem til i 
dag stadigvæk - omend i noget mindre omfang 
end tidligere - en magtfaktor i dansk taekwon-
do. Ved DM i 2004 opnående klubben således 
igen, efter flere magre år, at få pokalen overrakt 
som “Danmarks mest vindende klub”.

Yderligere en “pokal” som Esbjerg Taekwondo 
Klub stort set altid er suveræn vinder af ved 
stævnerne rundt omkring i landet, bliver afgjort 
uden for kamparealerne: DEN GULE HORDE fra 
Esbjerg er simpelthen Danmarks bedste “hep-

pere”, hvilket meget godt kendetegner den helt 
specielle ånd, der er i klubben!

På dommersiden kan det helt en passant også 
nævnes, at Esbjerg Taekwondo Klub var den 
eneste klub i hele Europa, der på én og samme 
gang kunne mønstre 3 meget højt rangerende 
WTF dommere (af i alt 5 på det tidspunkt) - idet 
både Lars Arnum, Tommy Larsen og David Cou-
par alle tilhørte denne kategori. 

En af klubbens grundlæggere - og den første 
formand i klubben - Kim Lehman Sørensen var i 
mange, mange år ligeledes WTF dommer og var 
ligeledes formand for dommerudvalget i ETU. 

Jo, der var gang i den! 
Det var så en lille del af det ”historiske”, som jeg 
skrev (og omskrev efter fundne notater i klub-
ben) for nogle år siden!

Men hvordan har klubben det så i dag, kan man 
med rette spørge? Tja, vi er ikke længere så to-
neangivende, som vi har været. Vi er heller ikke 
længere ”så store”, som vi har været. Vi opnår 
heller ikke længere de helt store resultater, som 
vi gjorde i ”gamle dage” - men mindre kan da 
absolut også gøre det!

Vi har i korte træk samme ”problem”, som så 
mange andre provinsklubber står over for; når 
de unge mennesker i større grad end for 20-30 
år siden skal til at studere, rykker flertallet til 
de store byer som Odense, Aarhus og Køben-
havn - som dermed så naturligt nok lukrerer på 
det store ungdomsarbejde, som bliver udført i 
mange af klubberne i de mindre byer. 

Det kan vi ikke lave om på - og det skal vi heller 
ikke. Vi skal derimod være glade for, at vi har 
været en ”god base” for de unge mennesker 

og ønsker dem en god rejse videre i livet. Når 
de unge mennesker så ”kommer på besøg” her 
i Esbjerg, eller vi møder dem til stævner, føler 
de sig hjemme her hos os, hvor de trådte deres 
barnefødder og havde deres sikre bastion ..!

Vi er i dag dog stadigvæk en klub, der står stor 
respekt om - man ved, at man kan stole på os. Vi 
er en klub, der økonomisk er velfunderet. Vi gør, 
hvad vi siger. Vi holder, hvad vi lover.

Dette skyldes nok den kontinuitet, der altid har 
været i tingene - vores formand Finn Larsen 
(4.dan) har f.eks. været formand siden 1987. Alle 
vores bestyrelsesmedlemmer, instruktører, træ-
nere - og generelt folk ”omkring klubben” - er 
dybt loyale mennesker, for hvem ETK nærmest er 
hjerteblod.

OL Guldvinder i Seoul 1988 og europamester 1990 Anne 
Mette Christensen sammen med Grandmaster Ko
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Over en ca. 45-årig periode, siden klubbens 
start i 1975 for at være helt præcis, har Esbjerg 
Taekwondo Klub f.eks. kun haft 5 formænd: 
Kim Lehmann Sørensen, Alex Jensen, Bernt 
Jensen, Verner Grinderslev og siden 1987 altså 
den nuværende formand Finn Larsen.

Vi har med stor succes afviklet Summer Camps 
i årene 1993, 1996, 2009, 2011, 2014, 2017 og nu 
igen i 2020. 

Hver eneste gang har ”Formand Finn” og hans 
nærmeste blot knipset med fingrene .. og vupti 
.. så var der skaffet 100 frivillige hjælpere, der 
ofrede sig fuldt ud i en uges tid for at være 
med til hjælpe klubben med afviklingen af en 
kvalitativ Summer Camp, som vi stolte vil og 
kan lægge navn til.

Hmmm, mon ret mange klubber her i Danmark 
kan gøre det?

Se - det er jo også noget, som vi er meget 
stolte over, at vi kan!

Vi var lidt inde på, at ETK i fortiden havde 
vundet mange mesterskaber - i alt blev det til 
20 medaljer ved de helt store, internationale 
mesterskaber:

OL: 1 guldmedalje og 1 sølvmedalje

VM: 1 sølvmedalje og 1 bronzemedalje

EM: 1 guldmedalje, 3 sølvmedaljer og 12 
bronzemedaljer

Esbjerg Taekwondo Klub har altid været kendt 
(og i fortiden nærmest været frygtet) som en 
decideret kampklub og det er da også i denne 
disciplin, at medaljerne i fortiden er kommet til 
klubben.

Det vil næsten være en umulig opgave at nævne 
alle de ”store navne”, som klubben har opfostret, 
så med fare for at ”glemme nogle” - og få et hak 
over tuden - vover jeg alligevel pelsen:

Anne Mette Christensen (OL guld, EM guld, EM 
bronze, VM bronze) 
Karin Schwartz (EM bronze og OL sølv) 
Lene Lauridsen (VM sølv) 
Jens Stephansen (EM sølv) 
Per Holt Madsen (EM sølv og EM bronze) 

Kent Jakobsen (EM bronze) 
Mette Juel Nielsen (EM sølv) 
Søren Juel Nielsen (EM bronze) 
Claus Pedersen (EM sølv) 
Erik Nissen (EM sølv) 
Sabina Luciani (EM bronze) 
Trine Nielsen (EM bronze).  
 
Plus en række kæmpere, der vandt medaljer som 
juniorer, såsom: 

Ian Choe Nielsen (EM bronze)  
Ruth Nissen (EM bronze) 
Brian Lentz (EM sølv) 
Jan Olsen (EM bronze) 
Henrik Pedersen (EM bronze).

En meget lang række af landsholdskæmpere 
og/eller fremtrædende kæmpere og/eller 
personer med relationer til klubben har hver 
især haft stor betydning for Esbjerg Taekwon-
do Klub. 

Kim ”Røde” Christensen, Heidi Jepsen Fre- 
deriksen, Signe Bruun, Kim & Dan Hansen, 
Jakob Øgendahl Larsen, Michael Døssing, Tina 
Højbjerg Sørensen, Dennis Christensen, Brian 
Andreasen (næstformand), Brian Asmussen 
og i nyere tid på ”kamp-siden” Charlotte Paik 
Bjelke, Rasmus Antonsen, Rikke Bergmann .. 
blot for at nævne nogle ganske få.

At Heidi Jepsen Frederiksen (årgang 1982) 
f.eks. i en ret tidlig alder allerede har været 
aktiv i klubben i over 30 år, siger jo en del - hun 
må efterhånden være en af ganske få kvinder 
her i Danmark, der i klubregí har været aktiv i 
længst tid.

Klubben virker reverenter talt som en ”mag-
net” på langt de fleste af medlemmerne - det 
er jo altid et godt tegn med bundsolide og 
loyale kræfter i en klub, der værdsætter hi-
nandens selskab. Også i fritiden. Det er således 
ikke unormalt, at man til koncerter - eller ”til 
en frokost på Torvet i Esbjerg” - støder ind i 
15/20 ”gamle kæmpere”, der sidder med deres 
familier og hygger sig og fortæller gamle 
røverhistorier.

Se, det er jo også det, som en gammel, veldre-
vet og traditionsrig klub kan .. nemlig!
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DM i Esbjerg 2007

Fight Night, Summer Camp 2011

Summer Camp
Summer Camps (1993, 1996, 2009, 2011, 
2014, 2017 og 2020)

Når der bliver ”budt op til dans” - f.eks. 
ved tildelingen af en Summer Camp - lugter de 
gamle cirkusheste i og omkring klubben halmen i 
arenaen - forstået på den måde, at alle til hobe 
melder sig, styrer, ordner, koordinerer, planlægger 
og effektuerer de ting, som bestyrelsen og for-
manden på vegne af klubben har sagt ”ja” til!

Tænk bare på den planlægning, der skal til, når 
man afholder en Summer Camp - som Esbjerg 
Taekwondo Klub har stået for på vegne af Dansk 
Taekwondo Forbund i årene 1993, 1996, 2009, 2011, 
2014, 2017 og så igen i 2020.

Ved Summer Camps er Torben Madsbøll (8. Dan) 
både tovholderen og dirigenten, der får hele or- 
kestret til at spille i takt. Han udstikker ordrer, han 
får samlet sin organisation, han planlægger, han 
laver aftaler med kommune og myndigheder, alt 
imens de gamle cirkusheste utålmodige står og 
tripper og venter på at komme i gang.

SÅ ER DET SHOWTIME .. Pia Jessen Larsen står klar 
med tilmeldinger, Ulla Arnum har .. VUPTI .. sam-
let ca. 100 frivillige, der vil hjælpe. Lone Larsen 
og Heidi Antonsen gør klar og samler deres gode 
hjælpere til køkkenet, hvor den helt suveræne kok 
Jens Olesen, der har været kok på Restaurant ”Den 
Røde Okse”, sammen med makkeren, skibskokken 
og hovmesteren hos DFDS, Lars Jensen, ganske 
højlydt og fulde af godt humør teatralsk svinger 
potter og pander i køkkenet, så det er en fornøj-
else .. og hver eneste gang ved Summer Camps 
høster de to køkken-guruer med de flotte frisurer 
stor, stor ros og kæmperespekt for deres evner udi 
kunsten at bespise Martial Art trænende personer.

Kurser - dem tager Lars Arnum sig gerne af. Lars 
Arnum har tidligere været en højtestimeret WTF 
dommer og har været dommer i mange, mange 
år. De seneste mange år har han virket som in-
struktør og underviser (med diplom) på DIF kurser 
og DTaF kurser.  Lars Arnum er danfortræner og 
censor ved gradueringer afholdt i Simuu regí og er 
certificeret international instruktør. 

Lars Arnum bærer 8. Dan og står for DTaF kur-
sussektion.

Vi bøvler heller aldrig med problemer i forbindelse 
med ”elektricitet” på Summer Camps. Der har vi 
træner og EL-installatør Brian Asmussen (3.dan), 
der står i spidsen for det hele og med sit team ud-
fører et kæmpearbejde med at få det hele til ”at 
spille”. 

Vores næstformand, Brian Andreasen (4.dan), 
tager sig af kontakten til de instruktører, som han 
mener skal være undervisere på Summer Camps. 
Cheftræner Otto Larsen (5.dan) og altid kreative 
Heidi Jepsen Frederiksen tager sig gerne af ”Ak-
tiviteter”, og hvor flere andre i øvrigt også gerne 
byder ind med ideer. 

Musik til opvisninger - og måske taler og koordi-
nering af opvisninger - ja, der dukker vores unge 
”far-til-fire” Mads Abel (5.dan) op og sådan er det 
hele vejen rundt. Man byder sig til og man per-
former i bedste stil !

MEN - og det er sagt mange gange før - det er 
ikke kun de gamle cirkusheste, der viser sig i mane-
gen. 

Vi er så priviligerede i Esbjerg Taekwondo Klub, at 
vi råder over en stor gruppe af tilfredse, arbejds-
somme og glade unge mennesker. En fantastisk 
ungdom. Vi kan absolut takke dem for, at vi i det 
hele taget er i stand til at arrangere større sam-

La Santa 2018, Mads Abel, Brian Asmussen, Torben Tobi-
asen (kasserer) og kamptræner Dennis Christensen

Dommer ved OL 
i London 2012 
og Rio i 2016 og 
i 2019 optaget i 
“Hall of Fame” i 
Thailand

David Coupar, 
en af verdens 
bedste dom-
mere.
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linger som f.eks. Summer Camps og Esbjerg Plus+ 
stævner. Uden dem, ingen arrangementer - så kort 
kan det siges. Unge, entusiastiske medlemmer, som 
gerne ”ofrer” en uge af deres sommerferie og i det 
hele taget står på spring, når der kaldes. 

Det ses gang på gang - når Torben Madsbøll og 
hans team søger frivillige hjælpere til Summer 
Camps. Når Tommy Larsen og hans team søger 
frivillige hjælpere til Esbjerg Plus+ stævner. De er 
der, hjælperne - og klar til at tage fat. Eller når 
ungdomstrænerne tager ”på tur”, f.eks. på ”Fanø 
Hyttetur” eller andet, står de unge mennesker klar 
til at hjælpe lederne.

Se, for dem er klubben ”hjerteblod” .. der er sam-
menhold og musketerånd i klubben .. på bedste 
Alexandre Dumas vis, som da forfatteren skrev ”De 
Tre Musketerer” ! 

Vi oplever også sorg! 
Det er dog ikke alt, der er fryd og gammen - som 
i andre klubber (og familier) oplever vi også dyb 
frustration og stor sorg. Søren Juel Nielsen og Kent 
Jakobsen gik bort - begge fantastiske kæmpere 
(EM bronze) og meget store personligheder. Ligeså 
meget afholdte ”Røde” Kim Christensen, der var 
en af de rigtigt seje kæmpere og en stor person-
lighed.

I nyere tid mistede vi desværre også vores alle- 
sammens fantastiske Ole Antonsen. Han var her 
og dér og alle vegne i klubben. En mand, der kunne 
tale med alle - høj som lav. En mand, der værd-
satte sin familie utroligt højt. En mand, som stort 
set hele taekwondosporten i Danmark havde 
mødt og syntes om. Han var altid villig til at hjælpe, 
altid klar med et godt råd. Ole stod næsten - ene 
mand - for utroligt mange gøremål i klubregí og 
ikke mindst ved Summer Camps, hvor han i løbet 

af en uge kunne slide et par sko op .. han var her 
.. han var dér .. han var faktisk alle vegne. Jo, han 
betød utroligt meget for klubben. 

Ole Antonsen var et fantastisk menneske - en 
ener. Og han er dæleme hårdt savnet. Heldigvis er 
hans dejlige familie stadigvæk en del af klubben 
- ungerne kommer forbi i ny og næ og hans hus-
tru Heidi Antonsen er både ”madmor” og sidder i 
bestyrelsen. 

Denne artikels forfatter tænker ganske ofte på Ole 
og savner i den grad den livsglade ”gør-det-selv-
mand” og kæmpestore ”klubmand” .. det skal ikke 
være en hemmelighed! 

POOMSAE 
I ”nyere tid” er vi begyndt at vise resultater i 
POOMSAE (teknik) - noget, der har været uvant for 
os som klub. 

Kort opsummeret er historien om POOMSAE i Es-
bjerg Taekwondo Klub vel den, at vi før har prøvet 
at involvere os lidt i POOMSAE. Ikke mindst kæm-
pede vores egen, lokale FYS-studerende Maiken 
Hornbæk en brav og heroisk kamp for at involvere 
klubben i de tekniske discipliner, men det var på 
det tidspunkt i slut-halvfemserne og i begyndel- 
sen af nullerne op ad bakke for hende i en klub, der 
lagde ekstrem meget vægt på disciplinen KAMP. 
Men stædigt og ganske imponerende fortsatte 
hun dog sit flotte arbejde og lykkedes med at 
sætte sit præg på disciplinen POOMSAE i klubben. 
Der blev reverenter talt  sået nogle frø af hende i 
den ellers så kampfokuserede klub.

I øvrigt deltog Maiken Hornbæk selv, sammen 
med Bettina Retzlaff Hvass og Heidi Jepsen, på 
det danske kvindelandshold, som man udtog frem 
mod OL 2000 i Sydney.

DM 2016, Rikke Bergmann undviger et spark under 
træning

Esbjerg Cup 2020. Herlige og friske unge ETK medlemmer

Trænerne Otto Larsen, Dennis Christensen og  
Tina Højbjerg Sørensen til stævne med 
kampholdet 2019
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Desværre betød Maiken Hornbæks afsked med 
sporten dog, at de såede frø først fik lov at spire, 
da Christian Flindt, der ligeledes skulle studere på 
FYS-skolen i Esbjerg, dukkede op i klubben. Også 
han udførte et fremragende job som POOMSAE 
træner i klubben. 

Christian Flindt var ligeledes med omkring Danish 
Taekwondo Demonstration Team (DTDT - som i 
dag hedder aXtion og er ”selvkørende” og ikke 
længere under DTaF regí), hvor han hørte om - og 
både lærte og afprøvede - de nyeste teknikker udi 
disciplinen POOMSAE.

De såede frø under Maiken Hornbæk, der begynd- 
te at spire under Christian Flindt, endte med at stå 
i fuldt flor under den 3. FYS-studerende, der kom til 
klubben. Det var Casper Regel, der i 2011/2012 kom 
til Esbjerg fra det sjællandske.

BUUUUMMMM … så skete det …

En ganske ung, gennemseriøs, meget smilende 
og sød pige - der havde været dansk mester i 
kunstskøjteløb - fik under Casper Regels vinger sit 
gennembrud i POOMSAE og satte Esbjerg Taek-
wondo Klub på landkortet.

Sofie Berggreen Jensen blev som 16 årig udtaget 
til ”Talentholdet” og senere til landsholdet i 2013.
Siden da har hun ikke set sig tilbage.

EM i Serbien 2015:     
2 Bronzemedaljer - klubbens første EM medaljer i 
Poomsae.

NM i Fredericia 2016:   
2 Guldmedaljer - klubbens første NM medaljer i 
Poomsae

VM i Peru 2016:    
1 Bronzemedalje - klubbens første VM medalje i 
Poomsae

EM på Rhodos 2017:    
1 Guldmedalje + 1 Bronzemedalje i Poomsae

VM på Rhodos 2017:    
1 Bronzemedalje i Poomsae (Beach Champion-
ships)

I perioden her i klubben nåede Sofie at vinde over 
100 medaljer ved DM, NM samt både ved mindre, 
større og internationale stævner rundt omkring, 
før hun ”skulle videre” og grundet sit studieforløb 
forlod Esbjerg til fordel for Aarhus.

Vi bliver stolte, når vi hører, at Sofie gør så godt 
et indtryk rundt omkring - sammen med lands- 
holdskammeraterne, i klubben, ved samlinger osv. 
osv. Hun er et ydmygt og beskedent menneske, der 
ikke gør det store nummer ud af sig selv, hvilket er 
helt i tråd med klubbens DNA.

Fejring af Europamester Sofie Berggreen Jensen 2017

Europamester TEKNIK
Sofie Berggreen Jensen, 2017

Casper Regel rejste tilbage til Sjælland en 
måned før Sofie Berggreen Jensen blev udta-
get til landsholdet.  
Han må siges at have haft en stor andel i hen-
des succes !

En af vores egne, unge piger - Lotte Weltz - 
har påtaget sig den store opgave, som det er, 
at stå for poomsae træningen i dag. 

Stafetten er videregivet. Hun er en sød, frisk og 
entusiastisk pige, som ”bare kører på”, så det 
skal nok gå det hele .. vi hepper på hende og 
hendes unge elever !

La Santa tur - klubbens trænere, bestyrelse og 
ledere på tur 2018
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Ringen er sluttet 
Ringen er sluttet for Gandmaster Ko, Tai Jeong i 
Esbjerg Taekwondo Klub

Tovholderen ved Summer Camps er altid Torben 
Madsbøll (8. Dan), som i øvrigt var den person, der 
fik Grandmaster Ko til Danmark tilbage i tidernes 
morgen.

Torben Madsbøll havde, sammen med sin søster, 
været på rejse i Sydkorea i vinterhalvåret 1977/1978 
og havde dér trænet på Modukwan Hovedcenter, 
hvor træneren var Ko, Tai Jeong. 

De to herrer havde en ganske god kemi sammen 
og blev ret hurtigt gode venner og er det stadig-
væk den dag i dag, 43 år senere. Se, det er jo noget 
af det, som taekwondo også kan !

Grandmaster Ko, der er tidligere koreansk mester 
og gradueret til 9. Dan, blev efter Torben Mads-
bølls besøg i Sydkorea i 1978 derefter af Dansk 
Taekwondo Forbund inviteret til Danmark d. 30. 
Oktober 1980, hvor han i starten af sit virke som 
landstræner bosatte sig i Fredericia og her havde 
stor støtte i daværende landsholdsleder Freddie 
Larsen fra Fredericia. 

Sidenhen (1982) flyttede Grandmaster Ko til 
København, hvor han -  sammen med andre 
taekwondovenner - var med til at starte Nørrebro 
Taekwondo Klub. Samtidig trænede Grandmaster 
Ko lokalt meget i Tangun Taekwondo Klub i Valby. 

I året 2000 startes med Grandmaster Ko’s hjælp 
og alle dennes venner ”Simuu” - en paraply organi- 
sation med Grandmaster Ko som stormester.

I øvrigt blev det under Grandmaster Ko’s regí 
som landstræner for dansk taekwondo i alt til 2 
VM guldmedaljer, 12 EM guldmedaljer, 2 OL guld-
medaljer og 2 World Cups. 

På ”Verdenslisten” over bedste kamptrænere 
rangerer han på en fornem 6. plads.

Efter indtil ganske fornylig at have undervist på 
Idrætshøjskolen BOSEI (2009-2018) - og nydt til-
værelsen dér i mange år - ønskede Grandmaster Ko 
at flytte ”hjem” til det sted, som hele hans ”danske 
eventyr” udsprang fra for 40 år siden.

”Hjem” til den by, hvor hans elev fra vinterhalvåret 
1977/1978 Torben Madsbøll - som under ophold-
et på 6 mdr. i Korea blev trænet af Grandmaster 
Ko og blev gradueret til 2. Dan af Mr. Hong fra 
Modukwans hovedcenter - og andre gamle venner 
og bekendte stadigvæk er aktive og bor.

Grandmaster Ko flyttede herefter pr. 18. Januar 
2020 ”hjem” ..

Hjem til Esbjerg og Esbjerg Taekwondo Klub og 
ringen var dermed sluttet for Grandmaster Ko!

Nutiden 
Men hvor står Esbjerg Taekwondo Klub så i dag, 
kan man spørge sig selv .. ?

Tja, der er ikke så meget nyt under solen. Vi er en 
traditionel taekwondoklub, der værner om ”gam-
le værdier” og vi vinder sikkert ikke en pris for at 
være en innovativ klub, der er ”smart-i-en-fart” .. 
let’s face the facts .. !

Nogle klubber vil - med et glimt i øjet - måske end-
da gå så vidt som til at kalde os ”nærige”. Vi træk-
ker lidt på smilebåndet af det, eftersom vi selv 
kalder det vestjysk snusfornuft, når vi ikke smider 
rundt med pengene. 

Siden 1987 har klubbens populære formand hed-
det Finn Larsen fra teamet ”Gebrüder Larsen” .. 
altså brødrene Finn, Otto og Tommy Larsen .. og 

Formand Finn Larsen byder Grandmaster Ko velkommen 
“hjem” til Esbjerg, feb. 2020.

Esbjerg Cup 2020, Poomsae
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han har om nogen sørget for, at Esbjerg Taek-
wondo Klub er en klub i harmoni, hvor tingene 
bare kører, hvor der er Ordnung muß sein, hvor 
der er respekt og ansvarlighed og hvor der ikke 
mindst er kontinuitet i klubbens gøren og laden 
og - som rosinen i pølseenden - at vi er en klub 
med en sund økonomi !

I bestyrelsen sidder Finn Larsen som formand, 
Brian Andreasen som næstformand, Torben 
Tobiasen som kasserer, Heidi Antonsen, Brian 
Asmussen, Mads Abel som bestyrelsesmedlem-
mer og de to suppleanter Sabina Kaae Peder- 
sen og Heino Friis.

Alle er mangeårige medlemmer af klubben - 
og alle er dybt loyale klubmennesker.

blevet klubbens to højstgraduerede medlemmer - 
et kæmpestort TILLYKKE.

I samme måned blev klubbens højtestimerede 
dommer - David Coupar (7. Dan) - æret på en 
måde, som han aldrig glemmer.  
David Coupar, der er formand for de danske 
dommere og som noget helt unikt også har været 
udtaget som dommer ved de seneste 2 OL i hen-
holdsvis London og Rio, har netop været en tur i 
Thailand, hvor han ved en højtidelig ceremoni blev 
optaget i ”HALL OF FAME” !

Jamen altså, det er jo kæmpestort .. ! 

Så jo, vi skaber da stadigvæk resultater og nu ser 
vi med sindsro frem mod Summer Camp 2020 her i 
Esbjerg, hvor vi glæder os til at byde jer alle sam-
men velkommen !

Se, kære venner - det var jo så en historie fra den 
virkelige verden. 

Facit må være: 

Vi er heldigvis stadigvæk en  
klub med SPARK i !

 
ETK/PR - Claus Bjelke

2 x sort bælte, 8. DAN - Lars Arnum & Torben Madsbøll
Grandmaster Ko og Lars Arnum - ved 8. dan graduering 
af Arnum

Vi svinger lidt medlemsmæssigt. I skrivende stund 
er vi 220 medlemmer, hvoraf de 36 er sortbælter. 

12 medlemmer med 4. - 8. Dan  
(Torben Madsbøll og Lars Arnum har 8. Dan)

7 medlemmer med 3. Dan

7 medlemmer med 2. Dan

10 medlemmer med 1. Dan 

Med hensyn til fremtiden er vi fortrøstningsfulde. 
Vi har en god og ansvarsfuld bestyrelse, vi har 
en god økonomi, vi har en hær af ”gamle elever”, 
der ”oplærer” de nye elever i den rette ånd, vi 
har mange entusiastiske unge medlemmer, vi har 
kammeratskab og så har vi et godt socialt funda-
ment, som man ikke skal undervurdere.

Og skal der være fest, så bliver der fest !  
Det sørger vores ”fest-aber” Sabine Kaae Peder-
sen og Mette Larsen dæleme altid for med deres 
skøre tiltag og skønne, smittende og dejlige humør. 
Og skulle de komme i bekneb for ideer, skal de nok 
sørge for at få kvalificeret input fra Heidi Jepsen 
Frederiksen. 

Se, det er jo absolut også en meget vigtig funktion, 
de to piger og deres slæng har ! 
Hvad er mere naturligt - og mere på sin plads - 
end bare at fortsætte med fest ? 

8. dan til Lars og Torben 
Mandag d. 23. September 2019 blev der afholdt en 
reception i klubbens lokaler ved EFI Hal 2 i an-
ledning af klubbens to mangeårige medlemmer 
- Lars Arnum og Torben Madsbøll - der begge har 
opnået noget helt specielt.

Begge medlemmer har nemlig ved deres respek-
tive gradueringer bestået 8. dan og er dermed 



Unge, friske ETK’ere - Mads Abildgaard  
og Eman Curovac


