
BULSAJO FURESØ TAEKWONDO KLUB #1 2022 
 

GODT NYTÅR - Velkommen til 2022!!! 

Så skal vi i gang med træningen efter vi alle 
forhåbentligt har hygget os og nydt dagene.  

 
Vi starter ONS 5 januar  
på de almindelige hold. 

 
Vi skal stadig passe på os selv og hinanden - 
husk at følge klubbens Covid-19 retnings-
linjer. Og bliv altid væk hvis du er forkølet 

eller/og har feber. 
 
I denne omgang er der følgende indlæg: 

• Siden sidst  
• Kommende aktiviteter 
• Taekwondo - hvad træner vi?  
• Sim Uu – introduktion 
• Sæsonplanen 2021-22 

 

Siden sidst 
Træningen 
Vi har haft super fremmøde på især Unge- 
og Teen-holdene, men Børne-holdene har 
været præget af mindre fremmøde. Her har 
vi et stort fokus på, hvad vi kan gøre for at 
nå tilbage ”normale” tilstande. Vi er både i 
dialog med elever, forældre og 
instruktørerne.  
Vi lægger stadig vægt på at fastholde det 
høje niveau i træningen – både det tekniske, 
fysiske og mentale samt ikke mindst det 
sociale og sjove i at træne.  
En del af dette bliver at få flere hjælpe-
instruktører samt udvikling af de nuværende 
instruktører og hjælpeinstruktører. 
 

Sortbælte-graduering 
Som sikkert mange har hørt, så har vi fået 3 
nye sortbælter i klubben: Ida og Lærke fik sit 
1. poom, Sebastian fik 1. Dan og Jonas fik sit 
3. Dan. Super præstationer og ikke mindst 
på baggrund af en flot indsats gennem 
mange års træning. 

NYHEDSBREV 
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Indkøb 
Klubben har over lang tid haft planer om at 
tilbyde endnu mere variation i træningen, og 
et af de store projekter er anvendelse af 
sandsække. Grundt pandaminen har det 
taget lidt meget tid, men nu sker der noget. 
Vi håber, at vi inden for det næste måned får 
opsat 6 sandsække i et enkelt ophængs-
system, således vi på alle hold nemt kan 
gennemføre dele af træningen med 
anvendelse af sandsækkene. Det bliver så 
godt. J  

 
 

Vi har også investeret i nye kampveste til at 
gøre kamptræningen endnu bedre. Der er 
tale om Daedo’s elektroniske kampveste TK-
Strike Generation 2, der også bruges ved 
taekwondostævner nationalt og internatio-
nalt. Dvs. at kontakt registreres elektronisk, 
og derved kan vi styrke vores teknikker i 
træningen. Det vil både løfte den daglige 
træning og vores særlige kamptræning.  
 

 
 
Der vil også ske andre tiltag i løbet af foråret, 
således vi kan skabe mere variation i 
træningen og gøre det lidt sjovere. 
 

Kommende aktiviteter 
Udover den almindelige træning vil vi 
komme til at tilbyde mange andre mulig-
heder. Nogle af dem bliver allerede her i 
JAN-FEB, og andre i løbet af foråret: 

• Mini-camps til forberedelse af 
vintergradueringen – tilmeldelse via 
klubsystemet. 

• Forældremøder – især for Børne og 
Unge holdene. Særskilt invitationer 
udsendes. 

• Special-træninger – Korte og 
intensive træninger på 1½-2 timer. Vi 
vil bl.a. tilbyde træninger som 
avanceret spark, sidespark, realistisk 
selvforsvar, sandsækketræning,  
”gravity yoga”, mental træning og 
meget mere. 

• Vinter-Graduering – Lørdag 5. 
februar. Mulighed for at gå op til sin 
næste kup-grad.  

• Fastelavn – mandag d. 28. februar. 
Vi håber, at vi kan slå/sparke tønder 
– helt som vi plejer. 

• Weekendlejr – i maj-måned. 
Vi skal lige have lidt varme i luften og 
blade på træerne, så vi ikke rammes 
af restriktioner. Weekendlejren har 
altid været en succes med masser af 
spændende træning og hygge, så det 
er noget at se frem til. 

• Forårs-Graduering – Lørdag 21. maj. 
 
Følg med på hjemmesiden, sociale medier 
og via e-mails fra klubben. Og man kan altid 
spørge sin instruktør.
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Taekwondo - hvad træner vi?
Vi er en kampform og -idræt, der er har sine 
koreanske rødder mere end 2000 år tilbage.  
Taekwondo er en moderne sammenfatning 
af de mange kampsystemer, som fandtes i 
det gamle Korea. Tidligere brugte man 
kamphandlinger til krigsførelse, hvor der 
også indgik våben såsom sværd, stokke, 
knive og andre ting. Systemet er i øvrigt 
blevet kaldt forskellige navne og først i 1955 
blev det vedtaget at kalde systemet for 
Taekwondo.  
 
Oversat fra koreansk betyder ”Tae” at hoppe 
eller sparke, eller at slå med foden. ”Kwon” 
betyder en næve, hovedsageligt til at slå 
eller ødelægge med. ”Do” betyder kunsten, 
vejen eller systemet. Dette kan oversættes 
med ”Vejen (gennem livet) med hænder og 
fødder”. 
 
Taekwondo kombinerer således kamp- og 
selvforsvarsteknikker med sport og motion.  
Derved er der mulighed for at dyrke det som 
en idræt uden konkurrence, men man kan 
også dyrke det som en sport med konkur-
rencer inden for kamp eller teknik. 
 

I praksis træner vi enkelte teknikker, som vi 
så senere kombinerer til effektive forsvars- 
og angrebs-handlinger. For at lykkes med det 
er der aktiv træning af smidighed, balance, 
kondition, udholdenhed, hurtighed og 
styrke, samt ikke mindst vores mentale 
styrke og disciplin. 
 
På de enkelte hold udvikles man i: 

• Grundteknik (stande, håndteknikker 
og sparketeknikker) 

• Hanbon kireugi (et-skridts-kamp) 
• Setbon kireugi (tre-skridts-kamp) 
• Poomsae (serie af sammensatte 

teknikker mod en imaginær 
modstander) 

• Kireugi (kamp - sportskamp) 
• Hosinsul (selvforsvar) 
• Gennembrydninger (med hånden, 

albuen og foden) 
• Mental styrke 
• Teori 

Niveauet og omfanget tilpasses de enkelte 
hold og den enkeltes nuværende bæltegrad. 

 

Sim Uu – introduktion
Vores klub, Furesø Taekwondo Klub - Bul Sa 
Jo, er fra 1988, og navnet: Bul Sa Jo er 
koreansk og betyder oversat til dansk 
"ildfugl". Det hentyder til en koreansk 
legende, der minder meget om sagnet om 
fuglen Fønix, der yder sit ypperste, brænder 
op, men genrejses af asken. 
 
Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, 
World Taekwondo og venskabsforeningen 
Sim-Uu. 
 
Sim Uu er en interesseforening som er 
knyttet til Sabumnim Ko Tai Jeong, og har 30 
medlemsklubber. 

Sim Uu afholder træninger, stævner, lejre, 
dan-gradueringer, samlinger, teknik 
udvikling og en lang række andre 
arrangementer. 
Vi har primært vores dan-gradueringer hos 
Sim Uu, hvor man er en hel weekend enten i 
start december eller start juni. Altid en stor 
oplevelse. 
 
Følg med i Sim Uu på hjemmesiden 
https://www.simuu.dk/ eller Facebook-
gruppen 
https://www.facebook.com/simuutkd  
.

 
 

 
. 
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Sæsonplanen 2021-22 
Du/I vil kunne følge med på vores hjemmeside i den løbende opdatering. 
Her er nogle af de vigtige aktiviteter: 
 

Måned Dato Aktivitet Bemærkninger 

JAN ONS 5 JAN Start af normal træning   

FEB 5 FEB  Kup graduering Vinter  

 14 - 20 FEB Vinterferie    

  28 FEB Fastelavn   

MAR ? DAN-Boot Camp I   

APR ? DAN-Boot Camp II  

 11 - 18 APR Påskeferie   

  15 APR Tilmelding DAN-
graduering Senest 

MAJ ? Weekendlejr For hele klubben 

 21 Maj Kup graduering Forår   

JUN ? DAN Graduering,   Sim Uu, Bosei 

  ONS 22 JUN Sæsonafslutning   

  27 JUN – 7 AUG Sommerferie  

JUL ? Sommerferieaktiviteter 
1 og 2   

AUG ONS 10 AUG Sæsonstart    
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Vi glæder os alle i trænergruppen til at komme i gang med 2022, og vi ser frem til mange 
supergode træninger og sjove oplevelser. 
 
Husk at tage fat i din instruktør eller en anden fra klubben, hvis der er behov for mere viden. 
 
God træning! 
 
På vegne af Furesø Taekwondo Klub Bul Sa Jo 
 
Kihap! 
Alex 
Chefinstruktør 

 

Sociale medier: 

https://www.facebook.com/bulsajo1 

https://www.instagram.com/bulsajo_tkd_furesoe/ 

 

 
 


