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Verksamhetsberättelse för 
KFUM Linköping Taekwondo 

Perioden 1/5 2019 – 30/4 2020 

 

  



2 
 

Allmänt om årets verksamhet 
Under perioden har KFUM Linköping Taekwondo haft träning på två orter: Linköping och Borensberg. 

I Linköping har vi hållit träningar i Linköping Sporthall (vi delar lokal med boxningen sedan augusti 

2016), och i Borensberg där vi tränar i en före detta kurslokal i Näs. Vi har haft 10st 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 och detta 

uppskattas av många. Både av sociala och praktiska skäl. Träningen genomförs både köns- och 

åldersneutralt samt att instruktörerna även tar stor hänsyn till bältesgrad och utövarnas olika 

kunskapsgrad. 

Antalet inskrivna medlemmar var den 30/4 2019 var antalet inskrivna medlemmar 130 st och den 

30/4 2020 var det 138 st. Samtliga medlemmar erbjuds att träna Taekwondo, Hapkido (närkamp), 

Haidong Gumdo (svärdsteknik) och Hosinsul (självförsvar) där det erbjuds inom föreningen i 

Linköping och Borensberg. 

Föreningens informationskanal är hemsidan: http://www.linkopingtaekwondo.se/  
 

Avgifter för medlemskap 
Träningsavgifterna har under året varit följande: 
Barn/Ungdomar upp tom 15 år: 900 kr 
Student: 900 kr 
Ungdomar 16 år/Vuxna: 1 400 kr 
Familjepris: 2300 kr 
Stödmedlemmar: 250 kr. 
 
I träningsavgiften ingår: 
-Medlemskap i KFUM Linköping 
-Svenska Taekwondo förbundet 
-Östra Taekwondo regionen 
-En försäkring i Folksam. 
-Fri tillgång till träningspass i både Borensberg och Linköping 
-Möjlighet att träna Taekwondo, Hapkido och Haidong Gumdo  
 

  

http://www.linkopingtaekwondo.se/
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Ekonomi KFUM Linköpings Taekwondo 

Verksamhetsår 
Verksamhetsåret börjar 1:a maj och sträcker sig till 30:e april nästkommande år. 

Medlemmar 
Eftersom medlemsantalet är den viktigaste faktorn för klubben, avseende framförallt verksamheten 
men även avseende intäkter och utgifter, redovisas medlemsantalet i ett historiskt perspektiv: 

• I apr -18 var 147st medlemmar registrerade (86st Lkpg, 50st Fsa och 11st Hapkido) 

• I nov -18 var 158st medlemmar registrerade  

• I apr -19 var 130st medlemmar registrerade  

• I apr -20 var 138st medlemmar registrerade  

I detta ingår styrelsen (inkl familjer), fasta instruktörer (inkl familjer) och stipendiater som 

endast betalar 250:- per termin: 

o Bgb: 10st tränare/hjälptränare (Martin, Peter, Richard, Dennis, Christina, Marlena, 

Felix, Andreas, Julia, Natalie) 

o Lkpg: 7st tränare/hjälptränare (Hushiar, Henrik, Hemen, Nadeia, Ali, Cornelia & 

Pontus) + 1st familjemedlem 

o Hapkido: 1st tränare (Jonny) 

o Styrelse: Linnea Kämpe, Patrik Randström och Henrik Adepihl + 5st 

familjemedlemmar (utöver tränare och deras familjemedlemmar) 
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Kassa 
Under verksamhetsåret fluktuerar förstås pengarna på bankkontot, men i slutet av april och 

november är de flesta fasta intäkter hanterade (terminsavgifter samt bidrag) varför det går att 

jämföra mellan tillfällena. Utgifterna varierar kraftigt över året, speciellt avseende inköp av 

kläder/material till försäljning (återkommer som intäkt utspritt över tiden) samt inköp av 

idrottsmateriel till träningsverksamheten. Det är därför viktigt med en ekonomisk buffert i ungefär 

den nivå vi har för närvarande (minst 100.000kr) för att kunna betala stora fakturor, även när de är 

inom budget. 

 

Uppföljning verksamhetsåret 19/20 
Kolumnerna redovisar: 

• Utfall 18/19: Utfallet från verksamhetsåret 18/19 

• Budget 19/20: Budgeten för verksamhetsåret 19/20 som fastslogs på årsmötet 26/5-19 

• Utfall 19/20: Utfallet från verksamhetsåret 19/20 
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Sammanfattning 
Verksamhetsåret 18/19 gick klubben med ett positivt resultat på ca 123.000kr. Budgeten för 

perioden 19/20 var balanserad till ett negativt resultat på ca 13.000 kr. Utfallet för 19/20 pekar mot 

ett negativt resultat på ca 55 000 kr. I kassan den 30/4 2020 hade föreningen ca 176 000 kr samt en 

fodring på 18 350 kr hos KFUM Boxning.  

Under det gångna året har kassan minskat med ca 55 000 kr. Primära orsaken till det negativa 

resultatet är minskade intäkter i form av medlems- och träningsavgifter, samt en högre utgift för 

städning av våra träningslokaler. Corona pandemin och inställda träningar kan ha en viss effekt på 

intäkterna, men redan innan utbrottet kunde vi notera ett mindre antal tränande jämfört med 

samma period 18/19. Full effekt av pandemin kommer klubben troligt att märka först under 

kommande verksamhetsår vilket styrelsen har försökt ta hänsyn till i budgetarbetet 20/21. 

  

Utfall 18/19 BU 19/20 Utfall 19/20 Utfall 18/19 BU 19/20 Utfall 19/20

Intäkter
Träningsverksamhet 351 894,00 344 000,00 310 354,50 Träningsverksamhet 132 972,96 193 750,00 146 341,52
3015 Terminsavg (100Adm) -2 800,00 900,00 4542 Inköp idrottsmaterial (100Adm) 12 148,73 20 000,00 3 005,52

3015 Terminsavg Lkpg (300Lkpg) 98 350,00 95 000,00 88 950,00 4542 Inköp idrottsmaterial (300Lkpg) 695,88 26 975,00

3015 Terminsavg Bbg (200Bbg) 117 800,00 115 000,00 91 100,00 5010 Lokalhyra Lkpg (300Lkpg) 44 979,50 32 000,00 19 990,00

3015 Terminsavg Hapkido mm (400Hpk) 25 700,00 28 000,00 17 900,00 5010 Lokalhyra Bbg/Fsa (200Bbg) 10 710,00 50 000,00 55 350,00

3811 Kommunalt bidrag Lkpg Kn (100Adm) 45 000,00 57 981,50 5090 Övr kostnader hyrd lokal (100Adm) 10 334,40 0,00 1 367,00

3811 Kommunalt bidrag Lkpg Kn (300Lkpg) 49 275,00 6 000,00 0,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal (200Bbg) 11 300,00 7 000,00 8 504,00

3811 Kommunalt bidrag Mtl Kn (200Bbg) 6 162,00 0,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal (300Lkpg) 4 364,45 38 500,00

3820 Statliga bidrag (100Adm) 57 407,00 55 000,00 51 891,00 6380 Kundförlust/Medlem (100Adm)

3892 Medlemsavgifter KFUM HA (100adm) -150,00 6980 Medlemsavgifter till KFUM (100Adm) 32 500,00 37 500,00 25 000,00

3892 Medlemsavgifter KFUM HA (300Lkpg) 0,00 6990 Avgifter TKD-förbund (100Adm) 5 940,00 8 750,00 6 150,00

3055 Terminsavgifter (100, 200, 300 & 400) -1 650,00 

3987 Kommunala bidrag

3990 Övr ersättn och intäkter 3 432,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Gradering 28 704,75 26 500,00 17 786,75

Gradering 24 105,00 2 000,00 -600,00 4022 Graderingskostnader (100Adm) 28 704,75 26 500,00 17 786,75

3112 Gradering (100Adm & 300Lkpg) 24 105,00 2 000,00 -600,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Läger & arrangemang 17 604,00 22 000,00 48 344,57

Läger & arrangemang 1 080,00 1 000,00 4 035,00 4030 Läger/aktiviteter/uppvisn (100Adm) 5 331,50 10 000,00 6 581,50

3120 Läger (100Adm) 1 080,00 1 000,00 4 035,00 4149 Gruppaktiviteter medl (100Adm) 12 272,50 12 000,00 41 763,07

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Utbildning 10 500,00 10 000,00 11 835,23

Utbildning 0,00 0,00 0,00 7612 Utbildning (100Adm) 10 500,00 10 000,00 11 835,23

3880 Bidrag till utbildning (100Adm) < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Tävlingsverksamhet 35 065,17 85 000,00 42 521,49

Tävlingsverksamhet 5 300,00 5 000,00 0,00 4027 Tävlingsavgifter (100Adm&300Lkpg) 20 692,67 60 000,00 19 299,00

3013 Tävlingsavgifter (100Adm) 5 300,00 5 000,00 0,00 4028 GAL-licenser (100Adm) 480,00 5 000,00 0,00

4033 Övriga kostnader tävling (100Adm) 13 892,50 20 000,00 23 222,49

4110 Tävlingar

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Försäljning 89 480,70 61 500,00 73 347,26

Försäljning 58 783,50 36 000,00 22 624,00 4510 Köp av fika & snacks till förs (100Adm) 1 229,70 1 500,00 2 642,26

3510 Förs av fika & snacks (100Adm) 852,00 1 000,00 2 119,00 4540 Köp av kläder mm till förs (100Adm) 88 251,00 60 000,00 70 705,00

3540 Förs av idrottskläder/-material 100Adm) 57 931,50 35 000,00 20 505,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Övrigt 13 238,30 22 200,00 51 787,31

Övrigt 10 000,00 20 000,00 400,00 5410 Förbrukningsinventarier 957,00 2 000,00 9 847,00

3210 Sponsring (100adm) 10 000,00 20 000,00 400,00 5890 Resekostnader

5930 Reklam (100Adm) 4 997,80 15 000,00 0,00

6070 Representation 0,00

6110 Kontorsmaterial 3 750,00 1 000,00 4 375,00

6250 Porto (100Adm) 1 134,00 1 000,00 1 280,00

6460 Möteskostnader (100Adm) 900,00 1 200,00 0,00

6540 IT-tjänster (100Adm) 844,00 1 000,00 468,56

6570 Bankkostnader (100Adm) 655,50 1 000,00 681,00

7010 Löner (100Adm) 19 074,00

7010 Löner (300Lkpg) 7 758,00

7111 Löner Idrottsutövare 5 000,00

7615 Gruppaktiviteter medlemmar 2 055,00

7331 Bilersättningar (100Adm & 300Lkpg) 1 248,75
< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

Intäkter totalt 451 162,50 408 000,00 336 813,50 Utgifter totalt 327 565,88 420 950,00 391 964,13

Rörelseresultat 123 596,62 -12 950,00 -55 150,63 

Utgifter (minus-tecken utlämnat för utgift)
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Träningsverksamhet 
Träningsverksamheten finansieras av: 

• Terminsavgifter; mest intäkter i aug-sep samt jan-feb, utfallet för 19/20 var under budget 

med ca 40 000 kr. 

o Höst -18: under verksamhetsåret 18/19 var 158 st medlemmar registrerade i nov -18. 

I dec-18 hade 164 850 kr registrerats på kontonr 3015 träningsavgifter vilket ger  

1 043 kr per medlem i intäkt för terminen. 

o Vår -19: under verksamhetsåret 18/19 var 130 st medlemmar registrerade i apr -19. I 

apr -19 hade 74  200 kr  registrerats på kontonr 3015 träningsavgifter vilket ger 570 

kr per medlem i intäkt för terminen (om man räknar bort intäkten från dec-18). 

o Medlemsavgift KFUM: de 250kr av terminsavgiften som avser medlemskapet i KFUM 

samt STF/STU särredovisas här. 

• Bidrag (utbetalas terminen efter genomförd verksamhet). 

o Kommunala: Ansökan om det kommunala bidraget söks senast 15 februari för 

höstterminen och betalas ut i maj månad. För vårterminen söks det senast 15 augusti 

och betalas ut i december. Bidraget varierar mellan Lkpg och Mtl kommun samt även 

mellan åren. 

Utfallet för 19/20 är i linje med budget. 

o Statliga: Ansökan om Lok-stödet söks senast 25 februari för höstterminen och betalas 

ut cirka en vecka efter att ansökan har skickats in om det blir godkänt. För 

vårterminen söks det senast 25 augusti och betalas också ut direkt om det blir 

godkänt. 

Utfall 19/20 pekar på en något lägre intäkt än budgeterat, främst beroende på något 

färre medlemmar under året jämfört med 18/19.  

Utgifterna är inköp av materiel, lokalhyror samt avgifter till olika förbund (STF/STU och KFUM 

centralt). 

• Inköp av materiel: Under 19/20 gjordes inköp av mattor till Linköping, speglar till Borensberg, 

samt lite uppdatering av utrustningen i våra olika lokaler. 

• Lokalhyror: Lokalhyrorna har ökat något under 19/20, främst i Borensberg. Inför 20/21 letar 

vi en ny lokal och räknar med en något högre lokalhyra.   

• Avgifter till olika förbund (STU/STF och KFUM): Utfall för 19/20 stämmer väl med budgeten. 

Gradering 
Avgifterna för gradering (avser Taekwondo, Hapkido hanterar graderingsekonomi separat) är tänkt 

att finansiera allt som åtgår vid graderingstillfällena (plankor, bälten, fika mm). Budgeten 19/20 har 

varit 26 500 kr (både för intäkter och utgifter). Resultatet blev ca 18 000 kr. Avvikelsen från budget 

beror främst på att klubben har haft färre svartbältesgraderande jämfört med 18/19 och att klubben 

har kört på två stora graderingsläger för alla medlemmarna istället för flera olika, vilket kan ha 

bidragit till något lägre kostnader.  
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Läger & arrangemang 
Läger och arrangemang finansieras till stor del av andra intäkter, ev lokalhyror hamnar tillsammans 

med övriga lokalhyror för träningsverksamheten. 

Klubben har under de senaste åren genomfört 2st medlemsarrangemang (i samband med 

årsmöte/sommargradering samt jullovets slut) per år. Som vinteraktivitet anordnades ett tillfälle på 

Yoump, vilket blev något dyrare än budgeterat. Detta godkändes av styrelsen med tanke på klubbens 

goda ekonomi.  

Under 19/20 genomfördes tre läger, två träningsläger för alla våra medlemmar under hösten, och 

under våren genomfördes ett öppet Poomsae-läger där även andra klubbar bjöds in att delta där vi 

även hade gästinstruktörer som höll pass och instruerade.  

Utbildning 
Utbildningar för styrelse och instruktörer finansieras av andra intäkter. Utfallet för 19/20 ligger under 

budgeten.  

Tävlingsverksamhet 
Tävlingsverksamheten omfattar startavgifter, resor och logi för tävlande och coacher vid tävlingar 

utanför LiTKD. Klubben har under verksamhetsåret sponsrat en startavgift per medlem och termin 

samt resekostnader vid samåkning. Klubben betalar resor och logi för coacher.  

Försäljning 
Klubben har under verksamhetsåret köpt in och sålt bl.a. skyddspaket, tröjor och jackor. 

Försäljningen är prissatt så att klubben går med lite vinst för att täcka ev svinn och även att t.ex. 

gästinstruktörer etc kan få något vid evenemang. 

Löner 
Klubben har under perioden 19/20 haft två medlemmar som har städat respektive lokal i 

Linköping/Borensberg mot ett arvode.  

Övrigt 
Innehåller övriga kostnader av administrativ karaktär samt styrelsens kostnader för möten (egna 

styrelsemöten samt deltagande i andra möten). Generellt ska området ”Övrigt” ha liten omfattning. 
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Budget verksamhetsåret 20/21 
Kolumnerna redovisar: 

• Utfall 18/19: Utfallet från verksamhetsåret 18/19 

• Utfall 19/20: Utfallet från verksamhetsåret 19/20 

• Budget 20/21: Föreslagen budgeten för verksamhetsåret 20/21  

 

 

Sammanfattning 
Budget för 20/21 föreslås till ett negativt resultat på ca 82 000 kr. Förslaget motiveras med förlorade 

intäkter för hösten 20, till följd av Corona och de inställda träningarna under våren 2020. Klubben har 

ansökt om extra stöd för denna förlorade intäkt hos Riksidrottsförbundet och Taekwondoförbundet, 

men då omfattningen av extra stöd är osäker har detta uteblivit i budgeten. Även med det stora 

budgetunderskottet räknar klubben med att fortfarande ha en buffert inför kommande år 21/21->. 

Utfall 18/19 Utfall 19/20 BU 20/21 Utfall 18/19 Utfall 19/20 BU 20/21

Intäkter
Träningsverksamhet 351 894,00 310 354,50 212 000,00 Träningsverksamhet 132 972,96 146 341,52 134 050,00
3015 Terminsavg (100Adm) -2 800,00 900,00 4542 Inköp idrottsmaterial (100Adm) 12 148,73 3 005,52 20 000,00

3015 Terminsavg Lkpg (300Lkpg) 98 350,00 88 950,00 45 000,00 4542 Inköp idrottsmaterial (300Lkpg) 695,88 26 975,00 0,00

3015 Terminsavg Bbg (200Bbg) 117 800,00 91 100,00 45 000,00 5010 Lokalhyra Lkpg (300Lkpg) 44 979,50 19 990,00 23 300,00

3015 Terminsavg Hapkido mm (400Hpk) 25 700,00 17 900,00 14 000,00 5010 Lokalhyra Bbg/Fsa (200Bbg) 10 710,00 55 350,00 50 000,00

3811 Kommunalt bidrag Lkpg Kn (100Adm) 57 981,50 0,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal (100Adm) 10 334,40 1 367,00 0,00

3811 Kommunalt bidrag Lkpg Kn (300Lkpg) 49 275,00 0,00 29 000,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal (200Bbg) 11 300,00 8 504,00 3 500,00

3811 Kommunalt bidrag Mtl Kn (200Bbg) 6 162,00 0,00 29 000,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal (300Lkpg) 4 364,45 3 500,00

3820 Statliga bidrag (100Adm) 57 407,00 51 891,00 50 000,00 6380 Kundförlust/Medlem (100Adm)

3892 Medlemsavgifter KFUM HA (100adm) -150,00 0,00 6980 Medlemsavgifter till KFUM (100Adm) 32 500,00 25 000,00 25 000,00

3892 Medlemsavgifter KFUM HA (300Lkpg) 0,00 0,00 6990 Avgifter TKD-förbund (100Adm) 5 940,00 6 150,00 8 750,00

3055 Terminsavgifter (100, 200, 300 & 400) -1 650,00 0,00

3987 Kommunala bidrag 0,00

3990 Övr ersättn och intäkter 3 432,00 0,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Gradering 28 704,75 17 786,75 15 000,00

Gradering 24 105,00 -600,00 2 000,00 4022 Graderingskostnader (100Adm) 28 704,75 17 786,75 15 000,00

3112 Gradering (100Adm & 300Lkpg) 24 105,00 -600,00 2 000,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Läger & arrangemang 17 604,00 48 344,57 37 000,00

Läger & arrangemang 1 080,00 4 035,00 4 000,00 4030 Läger/aktiviteter/uppvisn (100Adm) 5 331,50 6 581,50 25 000,00

3120 Läger (100Adm) 1 080,00 4 035,00 4 000,00 4149 Gruppaktiviteter medl (100Adm) 12 272,50 41 763,07 12 000,00

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Utbildning 10 500,00 11 835,23 10 000,00

Utbildning 0,00 0,00 0,00 7612 Utbildning (100Adm) 10 500,00 11 835,23 10 000,00

3880 Bidrag till utbildning (100Adm) 0,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Tävlingsverksamhet 35 065,17 42 521,49 60 000,00

Tävlingsverksamhet 5 300,00 0,00 0,00 4027 Tävlingsavgifter (100Adm&300Lkpg) 20 692,67 19 299,00 40 000,00

3013 Tävlingsavgifter (100Adm) 5 300,00 0,00 0,00 4028 GAL-licenser (100Adm) 480,00 0,00 0,00

4033 Övriga kostnader tävling (100Adm) 13 892,50 23 222,49 20 000,00

4110 Tävlingar

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Försäljning 89 480,70 73 347,26 45 000,00

Försäljning 58 783,50 22 624,00 20 000,00 4510 Köp av fika & snacks till förs (100Adm) 1 229,70 2 642,26 0,00

3510 Förs av fika & snacks (100Adm) 852,00 2 119,00 0,00 4540 Köp av kläder mm till förs (100Adm) 88 251,00 70 705,00 45 000,00

3540 Förs av idrottskläder/-material 100Adm) 57 931,50 20 505,00 20 000,00 < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > Övrigt 13 238,30 51 787,31 28 700,00

Övrigt 10 000,00 400,00 10 000,00 5410 Förbrukningsinventarier 957,00 9 847,00 2 000,00

3210 Sponsring (100adm) 10 000,00 400,00 10 000,00 5890 Resekostnader

5930 Reklam (100Adm) 4 997,80 0,00 7 500,00

6070 Representation 0,00 0,00

6110 Kontorsmaterial 3 750,00 4 375,00 4 000,00

6250 Porto (100Adm) 1 134,00 1 280,00 1 000,00

6460 Möteskostnader (100Adm) 900,00 0,00 1 200,00

6540 IT-tjänster (100Adm) 844,00 468,56 1 000,00

6570 Bankkostnader (100Adm) 655,50 681,00 1 000,00

7010 Löner (100Adm) 19 074,00 11 000,00

7010 Löner (300Lkpg) 7 758,00 0,00

7111 Löner Idrottsutövare 5 000,00 0,00

7615 Gruppaktiviteter medlemmar 2 055,00 0,00

7331 Bilersättningar (100Adm & 300Lkpg) 1 248,75 0,00
< tom rad, infoga rad ovanför vid behov > < tom rad, infoga rad ovanför vid behov >

Intäkter totalt 451 162,50 336 813,50 248 000,00 Utgifter totalt 327 565,88 391 964,13 329 750,00

Rörelseresultat 123 596,62 -55 150,63 -81 750,00 

Utgifter (minus-tecken utlämnat för utgift)
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Träningsverksamhet 
Träningsverksamheten finansieras av: 

• Terminsavgifter; mest intäkter i aug-sep samt jan-feb. Budgeten bygger ett halverat resultat 

jämfört med 19/20.  

• Bidrag (utbetalas terminen efter genomförd verksamhet) 

o Kommunala: Budgeten bygger på 50% av intäkt för 19/20 eftersom medlemsantalet 

antas vara oförändrat.  

o Statliga: Budgeten bygger på samma intäkt som 19/20 eftersom medlemsantalet 

antas vara oförändrat. 

Utgifterna är inköp av materiel, lokalhyror samt avgifter till olika förbund (STF/STU och KFUM 

centralt). 

• Inköp av materiel: Budget för 20/21 är lite högre än 19/20, eventuell komplettering av 

mattor till nya lokalen i Borensberg är budgeterat.  

• Lokalhyror: Budget 20/21 sätts något högre jämfört utfall 19/20. Detta på grund av att 

kostnaden för Borensberg troligen kommer att bli högre. Förhandling pågår.  

• Övrig kostnad hyrd lokal: Styrelsen kan inte se några större kostnader framöver, en lägre 

budget sätts för 20/21. 

• Avgifter till olika förbund: 

o STU och Östsvenska TKD-förbundet: Avgifterna har varit ungefär lika 18/19 och 

19/20. Ingen förändring i sikte varför dessa kostnader.  

o KFUM: Avgiften ökade mellan 2017 och 2018, från till 250kr per medlem och år from 

18/19. Budget 20/21 föreslås till 25 000 kr (samma som utfallet 19/20). 

Gradering 
I föreslagen budget är det antaget att intäkterna minskar för gradering, då alla GUP graderingar 

sponsras av klubben. Enbart graderingskostnader för DAN grad bekostas av medlemmarna (klubben 

sponsrar alla DAN graderande med 1000 kr/grad). Nytt för den budgeten är att hapkidon´s 

graderingsavgifter föreslås ingå i budgeten. Intäkterna föreslås bli 2 000.00 kr och utgifterna till 

15 000.00 kr 

Läger & arrangemang 
Under 20/21 planeras två läger per termin (ett i kamp samt ett i Poomsae) á 2 000 kr samt ett 

arrangemang/klubb aktivitet i slutet av varje termin, á 5 000 kr. I övrigt ingår det även klubbens 

deltagande vid olika marknadsföringstillfällen, så som Idrottens dag i Linköping/Motala och 

Borensbergsdagen m.m. Budgeten sätts till 25 000 kr  

Utbildning 
Budgeten ansätts rimligen till utfall 19/20 

Tävlingsverksamhet 
Budgeten sätts till 40 000 kr. Klubben vill uppmuntra till ökat intresse för tävling, i både kamp och 

poomsae, och vill därför sponsra stora delar av tävlingsverksamheten för 20/21. Eftersom klubben 

vill delta i tävlingar dels pga att det är en stark motivator för många medlemmar och dels för att det 

ger PR som kan locka fler medlemmar.  

Försäljning 
Budget för utgifter till något lägre än utfall 19/20 då det finns ett lager sedan perioden 19/20. 
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Löner 
Minskar något jämfört med 19/20, främst då styrelsen räknar med att städning ingår i en ny lokal i 

Borensberg. 

Övrigt 
Många av posterna i budget sätts till ungefär samma som utfall 19/20 med undantag av 

kontorsmateriel där styrelsen förslår ett inköp av projektor samt reklam där styrelsen föreslår en 

ökad satsning. 

Viktiga händelser under perioden 

Västerås Open 2019 
Lördagen den 25 maj deltog två medlemmar på Västerås Open, Tyra Isgren och Stephanie Lundgren. 

Båda nådde final och övertygade i sina matcher och vann varsitt guld! 

 

Årsmöte hölls den 26:e maj 2019 
Vi höll mötet i Sporthallen i Linköping den 26:e maj. Nya medlemmar till styrelsen valdes in. 

 

Styrelsen 2019/2020: Från vänster Malena Öhlander, Henrik Adepihl, Patrik Randström, Henrik 

Rosendahl (Ordförande), Richard Norrby och Hemen Al Talakani. Ej med på bild: Linnea Kämpe  
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Gradering VT 2019

 
Den 8:e juni höll klubben gradering för både Linköping och Borensbergs filialen. Lägret hölls ute i det 
fina vädret i närheten av vår lokal i Borensberg. 
I den gasande solen samlades totalt 72 förväntansfulla elever redo att visa upp sina färdigheter. 
Under 5 timmars hård prövning kämpade alla elever.  
Samtliga elever blev godkända och alla instruktörerna va imponerade av den gemensamma 
prestationen och att vi har så många duktiga taekwondoutövare. Bra jobbat allihopa. Under dagen 
närvarade även Motala, Vadstena Tidning (MVT) på plats för att göra ett reportage om klubben.  

 

Träningsläger 1 Hösten 2019 
Den 14:e september träffades ca 25 taekwondosugna individer i gymnastikhallen på 

garnisonsområdet i Linköping. Det var dags för terminens första träningsläger! Under dagen tränade 

vi det mesta inom taekwondons värld, allt från teknik och poomsae till snabba kampsituationer.  
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Svenska cupen 1 i poomsae 
Lördagen den 28:e september annordnades Svenska Cupen 1 i 

poomsae nere i Habo. Klubben hade tre tävlande och en 

domarrepresentant närvarande under dagen (Natalie Sundeck).  

Deltagare:  

Patrik Werlemalm  Silver  

Henrik Rosendahl  Brons 

Devin Brinkby  9:e plats 

 

Taekwondo-Träning för Friidrottande Ungdomar 
I mitten av oktober genomförde vi ett gemensamt träningspass tillsammans med LGIF (Linköpings 

Friidrott). Ett uppskattat pass av de närvarande friidrottarna.  

  

 

Brons i Kyorugi under Svenska cupen 2 i Skelefteå 
Den 26:e oktober hade klubben en tävlande (Felix Öhlander) som lyckades ta ett brons! 

Svenska cupen 2 i Poomase 
Under en heldag i Vänersborg den 9 november tävlade 6 duktiga elever i poomsae med bra resultat. 

Klubben hade även en domare på plats (Nathalie Sundeck). 

Deltagare: 

Devin Brinkby  Silver 

Patrik Werlemalm Silver 

Erik Nyqvist  Brons 

Elina Nyqvist  4:e plats 

Tyra Ehrnborg  5:e plats 

Alijan Hosseini 5:e plats 
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Dubbelt brons på Svenska Cupen 3 i Kyorugi 
Lördag den 23 november deltog Felix Öhlander och Henrik Rosendahl. Båda två lyckades kämpa sig 

hela vägen till semifinal. Två brons fick klubben med sig tack vare deras insatser. 

Deltagare: 

Felix Öhlander  Brons 

Henrik Rosendahl Brons 

      

 

Svenska mästerskapen 2019 
Helgen den 8 – 9 december anordnades Svenska Mästerskapen i Borlänge. På lördagen anordnades 

kyorugi tävlingarna och på söndagen var det poomsaens tur. Klubben hade totalt 10 deltagare under 

tävlingshelgen.  

Deltagare Kyorugi:   Deltagare Poomase:  
Henrik Rosendahl Silver  Pia Brink Guld 
Hemen Al talakani Brons  Patrik Werlemalm Brons 
Felix Öhlander Brons  Alijan Hosseini 4:e plats 
Andreas Norrby 5:e plats  Alexandra Al-talakani  5:e plats 
   Henrik Rosendahl 6:e plats 
   Tyra Ehrnborg 7:e plats 
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Gradering vintern 2019 
I lördags hade klubben stort graderingsläger med över hundra graderande elever, instruktörer och 

hjälpsamma föräldrar. Nytt för denna gradering var att hela klubben körde samtidigt, även Hapkidon, 

Haidong gumdon och Jangmokidon. Dagen var fullspäckad med moment som alla graderande 

behövde gå igenom. Under 6 timmar pressades alla eleverna för att prestera sitt bästa i de olika 

graderingsmomenten (kamp, teknik, terminologi, mönster). Sist på schemat låg ljus släckning och 

kross-momentet. Dagen avslutades med diplom och bältesutdelning. 

Glädjande nog så klarade sig alla graderande! 
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Familjemys på Yoump 
Året 2020 startade bra med en familjeaktivitet för klubbens medlemmar med familj på Yoump den 

11:e Januari. Totalt var det 75 st glada hoppare som deltog och många följde även med och åt efter 

allt hoppande. 
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Taekwondo läger i Poomsaens anda 
För andra året i rad anordnar klubben ett öppet träningsläger i poomsae. I år närvarade drygt 70 

duktiga taekwondoutövare, från 9 olika klubbar runt om i Sverige. Gästinstruktörer för årets läger var 

landslagsutövaren Alicia Brännback, landslagscoachen Michael Brännback och 

Juniorlandslagstränaren Lars Wiberg.  
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Något om Corona? 

  
?  
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Återkoppling till Verksamhetsplanen 
Under föregående årsmöte klubbades följande Verksamhetsplan igenom (att bedrivas under här 

rapporterat verksamhetsår), kommenterad av styrelsen: 

Verksamhetsplan 19/20 
• Klubben ska planera och ombesörja utbildning och vidareutbildning av egna instruktörer, 

coacher och domare. Kommentar: Under året har det anordnats utbildningstillfällen bland 

annat: akut skadehantering (tejpning och stödförband) och HLR. Vid tre tillfällen har olika 

representanter närvarat vid coach och domare utbildningar.   

• Tävlingsdeltagande 

o Ha deltagare under svenska cuperna (1, 2 och 3), SM, NM samt några av vårens 

tävlingar i Sverige. Kommentar: Klubben närvarade på cuperna i både poomsae och 

kamp, samt på SM. Dock hade vi ingen tävlande på NM. 

o Medverka på några internationella tävlingar (i Sverige eller utomlands). Kommentar: 

Pga inställda tävlingar under våren så har detta inte kunnat genomföras. 

o Få fler nya tävlingsdeltagare på nybörjartävlingar. Kommentar: Vi har lyckats med att 

öka antalet tävlande i poomsae men inte kamp. Vårt arbete gjordes inte lättare med 

frånvaron av nybörjartävlingar under hösten och inställda tävlingar på våren.  

o Öka antalet deltagare i poomsae och kamp. Kommentar: Se ovan. 

• Aktiviteter 

o Genomföra träningstävlingar i Poomsae och Kamp. Kommentar: Genomfört ett lyckat 

läger i poomsae. Tyvärr ingen träningstävling i kamp, mycket på grund av att det 

krockade med andra utbildningar.  

o Genomföra två graderingar: en i juni och en i december. Kommentar: Genomfört. 

o Genomföra klubbaktiviteter i samband med graderingar. Kommentar: Genomfört. 

o Genomföra aktivitet under mitten av terminerna (Läger eller annan aktivitet). 

Kommentar: Inte genomförts på grund av tidsbrist.  

• Införskaffa nya mattor till Linköping (terminsslut ht –19) Kommentar: Genomfört. 

• Aktivt arbeta för att genomföra tävling i egen regi. Kommentar: Inte genomförts då vi har 

satsat på att öka antalet av våra egna tävlande.  

• Fortsatt arbete för att öka antalet sponsorer till klubben Kommentar: ??? 

• Integrera Hapkido och Haidong gumdo mer i klubben, exempelvis genom gemensamma 

graderingar och läger. Kommentar: Graderingen i december genomfördes med stor framgång 

tillsammans med alla discipliner inom klubben. Planer att genomföra ett gemensamt läger 

fick skjutas på framtiden pga corona.  

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! 

2020-06-07/ Styrelsen för KFUM Linköping Taekwondo 
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