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2013 års verksamhetsberättelse för Cheun Tong Tae Kwon Do klubb 
Föreningens styrelse ber att för verksamhetsåret 2013 få avge sin berättelse. 

Allmänt om årets verksamhet. 

Vår förening har under verksamhetsåret 2013 bedrivit sin verksamhet i Vinstorpsskolan, 

Lomma samt i Väckelsångsskolan, Väckelsång. Som tidigare har även viss annan aktivitet 

förlagts på annan plats, exempelvis våra träningsläger som genomförts i Väckelsång 

respektive Malmö. 

Fortsatt välordnad ekonomi. Vår nye kassör har hanterat våra pengar på ett mycket 

förtjänstfullt vis. 

Föreningen har fortsatt att subventionera träningsläger, tränarutbildningar samt vissa 

svartbältesgraderingar (första och fjärde dan) då styrelsen bedömt att det dels funnits 

finansiell grund för detta och dels att nyttan av dessa är stor för föreningen.  

Vårt medlemsantal är fortsatt stabilt, kring 50 betalande medlemmar.  

Vårt familjefokus är fortfarande vårt signum, både i Lomma och i Väckelsång. På båda 

platser har vi familjer som tränar tillsammans, vilket vi bedömer vara en bra grund för den 

trevliga stämning vi har i vår förening. För övrigt har vår träning fortsatt som vanligt, det 

vill säga ålders- och könsneutral.  

Barngruppen i Lomma är fortsatt uppskattad, populär hos både barn som tränar i den och 

deras föräldrar. Då Sabina varit bortrest under stora delar av året har Jimmy och Stefan axlat 

ansvaret på ett förtjänstfullt vis. 

Tränings- och medlemsavgifter 

Årsmötet 2013 beslutade att behålla avgifterna som fastslogs 2009. Dessa avgifter är: 

Medlemsavgift, passiv medlem  100:-/år 
Medlemsavgift, aktiv medlem  400:-/år 
Träningsavgift, per termin (vår/höst) 350:-/termin 
Detta kan ytterligare klargöras: aktiv, tränande medlem = 550:- på våren och 550:- på hösten. 

Familjerabatt 

Den familjerabatt som beslutats om kvarstår, vilket kan sammanfattas enligt nedan:  
Första familjemedlemmen betalar normal avgift enligt ovan, därefter: 

- medlem 2 betalar 100:- mindre per termin, dvs.  450:-per termin 
- medlem 3 betalar 200:- mindre per termin, dvs.  350:- per termin 
- medlem 4 (eller fler) betalar 300:- mindre, dvs.  250:- per termin 
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Medlemsantal per 31/12, 2013 

Vårt medlemsantal var xx registrerade och försäkrade medlemmar, att jämföra med förra 
året (2012, då vi var 41 medlemmar). Könsfördelning är xx tjejer/damer och yy 
killar/herrar. 

Sista betalningsdag(ar) avgifter, siste februari, siste september 

Som tidigare informerats: er avgift används till att hålla er medlemmar försäkrade och att 
hålla träningsutrustning och sjukvårdsutrustning i bästa form. En intressant och tydlig 
effekt av detta är att vissa typer av övningar inte får genomföras om inte alla tränande är 
fullt försäkrade. 

Exempel på övningar ni inte får göra om ni är oförsäkrade: 

 Sparring 

 Kast 

 Självförsvar där nervpunkter används 

 övriga kan tillkomma, enligt instruktörs diskretion 

Dessutom försvinner den rösträtt du som medlem har vid detta, vårt årsmöte, om du inte 
betalat din medlemsavgift i enlighet med våra stadgar. 

Materialanskaffning 

Under året har vi införskaffat en uppsättning handskar och fotskydd då det uppkommit ett 
intresse att åter delataga i tävlingar, vilket är roligt. Löpande förnying av mitzar och dylikt 
har skett, inga stora mängder.  

Medlemsskap i andra organisationer 

Cheun Tong TKD är ansluten till Svenska Tae Kwon-Do förbundet, och till International Tae 
Kwon Do Federation och har fullgjort samtliga förpliktelser gentemot dem. 

Skador 

Till styrelsen har inte inkommit några rapporter om skador under verksamhetsåret.  

Informationskanaler, närvaro på Internet 

Vår närvaro på Internet utgörs huvudsakligen av vår hemsida cheuntong.se. 

Träningsverksamhet 

Verksamheten har under 2013 genomförts dels i Vinstorpsskolans gymnastiksal i Lomma 

och dels i studiehallen på Väckelsångsskolan (måndagar). Liksom tidigare bedrivs träningen 

ålders- och könsneutralt, dessutom även neutralt avseende grad, alla tränar kort sagt 

tillsammans. Ibland tas hänsyn till storlek då vissa övningar inte fungerar om det är för stor 

skillnad i längd på de tränande.  
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Liksom tidigare år så hanterar våra duktiga instruktörer dessa spridda gruppers behov med 

utmärkt kompetens och träningsmomenten blir individuella för var och en.  

I Lomma har under året Jimmy Ivarsson och Stefan Ringström ansvarat för träningen. I 

Väckelsång har Ted Strand ansvarat för verksamheten med stort stöd av Otto Bergdahl, Lars 

Wennberg och Sanna Nilsson. 

Tävlingsverksamhet 

Vår ITF-organisation har arrangerat både tävlingar, domarutbildningar samt instruktörs-

utbildningar, där vi deltagit. Under året har vi deltagit i tävlingar i både Malmö och i 

Göteborg. Linnea Midlöv och Maria-Therese Strand gick match om tredje pris i Göteborg 

Open där Linnea vann.  

Årets händelser 

Vi har under året genomfört en gradering per plats, Lomma och Väckelsång. I Lomma har 

gradering utförts av Sveriges chefinstruktör, Master Yeo Chin-Huat och i Väckelsång har 

Ted Strand, på uppdrag av Master Yeo, genomfört gradering. Ted Strand signerar 

graderingsdiplomen i Väckelsång. 

Jimmy Ivarsson deltog för första gången i VM i Sofia, Bulgarien. Det är även första gånge vi 

haft möjlighet att skicka en av oss till ett VM. En milstolpe i vår förenings historia. Jimmy 

fick ingen placering men gjorde bra ifrån sig och har fått blodad tand, vill delta igen i 

framtiden.  

Våra träningsläger genomfördes planenligt och blev lyckade, som vanligt. 

Senior Master Yeo höll ett mycket uppskattat Senior-Masters seminarium i Malmö 

tillsammans med Senior Master Hutchinson i november dit alla i klubben var inbjudna, ett 

väldigt bra seminarie som gav mersmak. Vi var mycket väl representerade på detta semiare, 

totalt 15 deltagare, vilket var jätteroligt. Deltagande subventionerades fullt ut av föreningen. 

Dessa seminarier skall bli återkommande, vilket vi ser fram emot.  

Utöver detta deltog vi även i Åsa träningsläger, arrrangerat av Göteborgs TKD. Här deltog 

vi med ett antal deltagare, mycket trevligt. Så trevligt att vi skall dit igen, faktiskt  

Under verksamhetsåret har styrelsemöten genomförts i samband med träningsläger i 

Malmö och i Väckelsång. 
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Avslutning 

Hela styrelsen vill med denna årsberättelse passa på att tacka för det gångna året 2013. 

Denna förening utgörs av sina medlemmar, att vi har en fin förening med god stämning är 

er förtjänst. Tack! 

Jag speciellt tacka följande: 

- våra instruktörer och hjälpinstruktörer i både Lomma och Väckelsång. 

- våra styrelsemedlemmar som arbetar med administration. 

- våra passiva medlemmar som stödjer vår förenings verksamhet. 

- Stefan Ringström, som alltid är där och som ALDRIG ger sig. 

- Jeanette Schönknecht som håller ordning på vår ekonomi.  

- Sabina Bokhari-Friberg som hanterar vår korrespondens. 

- Pierre Schönknecht som trots studier och andra åtaganden är engagerad instruktör. 

- Otto Bergdahl som förtjänstfullt agerar hjälpinstruktör i Väckelsång. 

- Lars Wennberg som alltid hjälper till, kämpar på och tar ansvar i Väckelsång. 

- Sanna Nilsson som tar ansvar och är en förebild i Väckelsång. 

- Master Yeo som hjälper oss med våra tekniker. 

- Master Armstrong som leder vår nationella organisation 

- Jimmy Ivarsson som alltid är ärlig och inspirerande. 

Som tidigare vill jag å styrelsens vägnar tillägna er alla ett stort ”Tack!” 

Det hade inte gått att bedriva vår verksamhet lika bra utan era insatser.  

Det är med stor glädje, och lite vemod som jag nu lämnar ifrån mig ordförandeklubban som 

jag av och till haft under största delen av vår förenings mer än 27 år. 

Det har varit en ära och ett privilegium att fått företräda er alla, genom alla dessa år. 

Jag ber att få tacka för denna fantastiska tid, och önska tillträdande ordförande lycka till! 

 

 

För styrelsen, Ted Strand, stolt avgående ordförande föreningen Cheun-Tong Tae Kwon-Do. 


