Verksamhetsberättelse för
KFUM Linköping Taekwondo
Perioden 1/5 2021 – 30/4 2022
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Allmänt om årets verksamhet
VT21: Under rådande Covid-19 pandemi har KFUM Linköping Taekwondo följt rådande restriktioner.
Dvs. hållit stängt (ingen träning), begränsat antal utövar i lokalen.
17 maj öppnade vi upp för träning, barn och ungdomar födda 2002 och senare är välkomna att träna.
Vuxna stannar hemma eller väntar utanför träningslokalen.
Gradering för barn och ungdomar genomfördes 3 juli.
Pga. Corona/Covid-19 fick inga åskådare/föräldrar/familj vara med under graderingen.
Lokalen som vi använder för graderingen begränsar antalet personer och maxantal graderande är 40
personer.
HT21: Terminen drar i gång 3 augusti i Linköping.
Vi fortsätter följa rådande restriktioner, håller avstånd, stannar hemma om man känner sig krasslig.
VT22: Efter jul kunde vi öppna upp utan restriktioner och till vår stora glädje är barngruppen för
nybörjare på fredagar mycket välfylld varför fredagspasset delades upp efter ålder så att barn
mellan 5/6–8 år har träningspass kl. 18-19 och barn mellan 9–13 år har träningspass kl. 19-20.
Träning har hållits i Sporthallen i Linköping.
Samtliga medlemmar erbjuds att träna Taekwondo, Hapkido, Haidong Gumdo och Jangmookido i
Linköping.
Under verksamhetsåret 19/21 hade klubben ca 130 medlemmar och under året 21/22 har det varit
ca 60 st tränande medlemmar.
Föreningens informationskanal är hemsidan: 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.

Kassa
Det fanns 206.266 kr på kontot 1/5-21 och 184.819 kr den 30/4-22

Ekonomisk sammanfattning av verksamhetsåret
Vi gick in i verksamhetsåret med en negativ budget på -46 141 kr men har ett utfall på +2.957 kr.
Detta beror till största delen på att vi stängde ner träningen i Borensberg vilket innebar att de
budgeterade kostnaderna inte utföll.
Vi ser att medlemmarna har återvänt, intäkterna har överträffat budgeten något. Dock har
medlemmarna erbjudits att betala för hela kalenderåret direkt i januari vilket kan innebära att
intäkterna faller något under höstterminen.
Vi har även en del kundfordringar (beroende på utskickade fakturor till medlemmar som slutat) som
sannolikt kommer att behöva avskrivas under kommande verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Träningsverksamheten finansieras av:
• Terminsavgifter
• Bidrag (utbetalas terminen efter genomförd verksamhet)
o
Kommunala
o
Statliga
Utgifterna är inköp av materiel, lokalhyror samt avgifter till olika förbund (STF/STU och KFUM
centralt).
• Inköp av materiel
• Lokalhyror
• Avgifter till olika förbund (STU/STF och KFUM)

Gradering
Avgifterna för färgbältes-gradering för Taekwondo, Hapkido, Haidong Gumdo och Jangmookido står
KFUM Linköping Taekwondo för. Deltagarna ansvarar själva för lunch under graderingen.

Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten omfattar startavgifter, resor och logi för tävlande och coacher vid tävlingar
utanför LiTKD. Klubben har under verksamhetsåret sponsrat med startavgift samt resekostnader vid
samåkning. Klubben betalar resor och logi för coacher. Under VT22 har klubben även sponsrat
övernattning för de tävlande för att möjliggöra ett ökat deltagande i tävlingar.

Försäljning
Inköp av kläder och skydd till försäljning har ökat, även försäljningen har ökat även om en hel del
material ligger på klubben.
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Budget verksamhetsåret 22/23
Budgeten är konservativt lagd utifrån utfall 21/22. Möjliga utfall:
• Mer medel bör kunna avsättas till tävlingsverksamhet
• Lokalkostnaderna bör öka om/när ny lokal i sporthallen finns tillgänglig (jan -23?)

Utfallet ovan baseras på preliminära siffror

Händelser under perioden
Gradering VT 2021
Den 3:e juli höll klubben gradering i Taekwondo. Pga. Corona/Covid-19 kan vi tyvärr inte låta
åskådare/föräldrar/familj att vara med under graderingen.
Lokalen som vi använder för graderingen begränsar antalet personer och maxantal graderande är 40
personer.
Samtliga elever blev godkända och alla instruktörerna va imponerade av den gemensamma
prestationen och att vi har så många duktiga taekwondoutövare. Bra jobbat allihopa.

HT21
Under hösten hade vi fortfarande covid-restriktioner men barn-verksamheten kunde öppna upp
vilket ledde till delade grupper på grund av god tillströmning.
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SM i Stockholm

Lördagen 11:e december deltog KFUM Linköping Taekwondo bidrog med tre tävlande.
Två i poomsae och en i kamp. Alla presterade bra men tyvärr räckte det inte hela vägen till medalj.

Gradering HT 2021
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Lördagen den 18:e December deltog ca 50 av klubbens duktiga elever på terminens avslutande
gradering. Under dagen graderades elever både inom Taekwondo, Hapkido och Jangmookido. Både
styrka och uthållighet provades i stor grupp medan teknik och mönster genomfördes i mindre
grupper.
Sista momenten var kross (i taekwondo) och ljussläckning (Jangmookido).
Dagen avslutades med diplom/bältesutdelning till alla elever som blev godkända under dagen.

Svartbältesgradering

söndags den 30:e Januari genomfördes en svartbältesgradering för tre medlemmar. Under fem
timmar testades de hårt inom taekwondons olika moment.
Grattis till de nya graderna.
Jonny Edvinsson 1 Dan, Gunnar Tyrlycke 1 Dan och Henrik Rosendahl 4 Dan

Teknik / Poomsaeläger
25–27 mars med master Laban Fredriksen.
Helgen den 25–27 mars genförde KFUM Linköping Taekwondo ett läger tillsammans med Master
Laban Fredriksen från Wettern Taekwondo. Laban är välmeriterad inom taekwondo med många års
erfarenhet, både som instruktör och domare. Helgen fokuserade på teknik och poomsae.
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Helsingborg Challenger

Lördagen 19 mars deltog KFUM Linköping Taekwondo med 5 tävlande på årets första nationella
tävling.
3 guld och 2 brons.

Svedala Cup

1-2 april deltog KFUM Linköping Taekwondo med 8 tävlande.
1 guld, 3 silver och 3 brons.

Swedish Open
Klubben deltog vid Swedish Open 30/4-1/5 med två tävlande i hårt internationellt motstånd. Vi fick
inga medaljer med oss hem men bra erfarenheter inför kommande tävlingar.
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Återkoppling till Verksamhetsplanen
Under föregående årsmöte klubbades följande Verksamhetsplan igenom (att bedrivas under här
rapporterat verksamhetsår), kommenterad av styrelsen:

Verksamhetsplan
•

Klubben ska planera och ombesörja utbildning och vidareutbildning av egna instruktörer,
coacher och domare. Kommentar: Vi har genomfört Poomsae-utbildning av instruktörer med
fokus på kommande tävlingar.
• Tävlingsdeltagande
o Ha deltagare under svenska cuperna (1, 2 och 3), SM, NM samt några av vårens tävlingar i
Sverige. Kommentar: Vi har haft ett bra deltagande i de tävlingar som genomförts efter
covid-restriktionerna släppte. Det finns ett ökat intresse bland klubbens medlemmar för att
tävla vilket är glädjande!
o Medverka på några internationella tävlingar (i Sverige eller utomlands). Kommentar:
Deltagande vid Swedish Open i Stockholm.
o Få fler nya tävlingsdeltagare på nybörjartävlingar. Kommentar: Vi har lyckats locka med
några av våra nybörjare på tävlingar.
o Öka antalet deltagare i poomsae och kamp. Kommentar: Se ovan.
• Aktiviteter. Kommentar: Inget har genomförts efter covid-restriktionerna, vi hoppas kunna ordna
mer efter sommaren.
• Aktivt arbeta för att genomföra tävling i egen regi. Kommentar: Möjligt till hösten?
• Fortsatt arbete för att öka antalet sponsorer till klubben. Kommentar: Inget napp hittills, svårt
när verksamheten varit så begränsad.
• Integrera Hapkido, Haidong gumdo och Jangmookido mer i klubben, exempelvis genom
gemensamma graderingar och läger. Kommentar: Gemensamma graderingar är uppskattat.
• Klubben ska arbeta för en egen lokal i Borensberg. Kommentar: Under hösten togs beslut om att
flytta in all träning till Linköping.
• Klubben ska arbeta för en större lokal i Linköping. Kommentar: Diskussioner har förts under hela
året med Linköpings kommun och Sportpalatset om att få tillgång till en större lokal i
Sporthallen, vi får avvakta till Medley flyttar ut runt årsskiftet 22/23.
På grund av pandemin har verksamhetsplanen delvis kunnat verkställas. Förslaget är att arbeta
vidare utifrån dessa ovanstående punkter.

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!
2021-2022 Styrelsen för KFUM Linköping Taekwondo
Christina Sundeck Gunnar Tyrlycke

Patrik Werlemalm Jonny Edvinsson
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Henrik Rosendahl

