
Aftale om 

aktivering af VM i taekwondo 2009 
melllem

KFF og Team Copenhagen

- gøre internationale idrætsbegivenheder relevante for københavnerne

- synliggøre og aktivere eventen for en bredere kreds

- gøre eventen til en ”københavnerbegivenhed” 



Aftalen siger om pilotprojektets formål:

Aktiveringen af VM i taekwondo 2009 er et led i 

bestræbelserne på at gøre internationale 

idrætsbegivenheder relevante for københavnerne. 

Derfor er intentionen med de afsatte midler, at 

eventen synliggøres og aktiveres for en bredere 

kreds uden for taekwondoens egen verden og 

derned gøres til en ”københavnerbegivenhed”.

Med andre ord: man skal ikke nødvendigvis 

være i Ballerup Super Arena under eventen for 

at stifte bekendtskab med taekwondo-sporten.
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Pernille Vange (F&I)

Kaj S. Nielsen (NTK) 

Leif Chr. Mikkelsen (Team Copenhagen). 
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Primære interessenter:

Kommunens skoler og idrætsbørnehaver

Børnefamilier i København

Sekundære interessenter:

Taekwondoklubber i Storkøbenhavn

Dansk-koreansk forening

Derfor blev der etableret kontakt til relevante 

samarbejdspartnere:

WoCo og VM-sekretariatet

Børne og Unge Forvaltningen

Nørrebro Taekwondo Klub (NTK)

HAVE PR og Kommunikation

Teknik og Miljø Forvaltningen

KOTRA (koreanske handelskammer)

Formelle og uformelle repræsentanter for 

koreanske foreninger



Grafisk profil



Aktiviteter for børn og unge:

”Taekwondo Tigeren”  - idrætsbørnehaver

Taekwondo træning  - folkeskoleelever

Koreansk madlavning  - folkeskoleelever

Roadshows:

Opvisninger i ”byens rum” – evt. med koreansk mad

”Fight Club”’ - evt. med koreansk mad

Gallashows med WTF´s opvisningshold 



Skoler og idrætsbørnehaver

Koreansk madlavning
Antal skoler: 11
Antal klasser: 23
Antal elever: 380

Taekwondo-træning i idræt 
Antal skoler: 21
Antal klasser: 68
Antal elever.: 1720

Idrætsbørnehaver
Antal børnehaver: 4
Antal børn: 56 











Resultater – direkte og indirekte

DTF medlemstal 2008 – 2010: knap 6.000  + 8.000

Add Ons betydning for Nørrebro Taekwondo Klub:

- fastholdelse af samarbejde med øvrige klubber i 

Storkøbenhavn

- kontakt med implicerede skoler i KK

- fortsat opvisninger i Byens Rum

- udvikling af ”Get2Sport Tournament”



Læring :

- afgørende med forberedelser til at håndtere:

Fra projekt til drift

- styrkelse af lokale klubber op til event (VM)

NTK – aktiviteter og effekter:

- essentiel projektansættelse

- udvikle aktiviteterne

- afvikle kurser

- huse landsholdssamlinger

- på sigt: overtage driftsopgaver for små 

projekter

- satelit-klub projekt  

- NTK løsning bliver nu kopieret


