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SHOTOKAN  KARATEDO

Taifu Karate Dojo

Formandens beretning 2021 

Kære medlemmer


Covid-19
Det er blevet tid til at se tilbage på 2021, som også har været præget af Covid-19 - særligt i første 
halvdel af året, hvor vi måtte træne udendørs igen. Vores dygtige instruktører og assistenter viste vejen 
og stod klar i mørke, regn, frost og sne for at undervise alle vores medlemmer. Igen gjorde Taifu en stor 
forskel og viste igen vejen for andre karateklubber og foreninger. Igen har vores instruktører og 
assistenter vist omstillingsparathed, opfindsomhed og gejst i en klasse for sig. 


Vi kan være meget stolte og beærede over, at have så dedikerede instruktører i Taifu, som stiller op gang 
på gang til gavn for alle vores medlemmer.  


Aktiviteter
Selv i vanskelige tider har vi afholdt rigtig mange aktiviteter i Taifu. Jeg vil påstå, at vi hører til blandt de 
klubber i Danmark med det højeste aktivitetsniveau. Det vil være for omfangsrigt at nævne alle de 
aktiviteter vi har afholdt. Her følger nogle nedslag. 


Gradueringer
Det har været vigtigt for klubben at kunne tilbyde graduering til alle i 2021. Når man bliver indstillet til 
graduering, er det en personlig anerkendelse af den udvikling, der har fundet sted i Karate. Derfor har vi 
prioriteret, at alle gradueringer blev afholdt stort set som planlagt. Det har betydet, at en masse elever 
også i år har fået nye bæltefarver. Godt gået af jer alle - I har holdt fokus og vist vedholdenhed.


Sociale tiltag
Taifu har taget initiativ til at skabe sociale aktiviteter ikke bare for vores medlemmer, men også for 
borgerne i Halsnæs Kommune. Taifu har bl.a. arrangeret flere gåture i Asserbos natur, som var en 
kæmpe succes. Vores arrangement “Gang i skoven” blev gennemført med støtte fra Nordea Fonden. 
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En tirsdag i juni stod der pludselig en pølsevogn ved lille dojo. Overraskelsen var stor, da Charlotte 
Stensholm var færdig med at undervise på mellemholdet. Charlotte fyldte 50, hvilket naturligvis skulle 
fejres med maner. Det var en dejlig dag, hvor vi kunne fejre Charlotte med friske hotdogs. 

Træninger
Minus 6 grader, regn, sne, sol, mørke og zoom. Trods svære vilkår var der enorm stor tilslutning til alle 
vores træningstilbud. Det var noget helt særligt at undervise udendørs i frostvejr og mørke. Det særlige 
bestod ikke mindst i den massive tilslutning til alle vores træninger. Ved nytårstræning var over 30 mødt 
op til træning udenfor med efterfølgende hygge med champagne og kransekage. Vores mange 
traditioner er vigtige, da de er med til at styrke sammenholdet i Taifu. 

Instruktøruddannelse Bosei
Faglighed og sammenhold er vores DNA i Taifu. For at kunne levere høj faglighed, kræver det 
uddannelse og træning. Instruktørerne og assistenterne i Taifu kunne endelig i august 2021 
gennemføre instruktørweekend på Bosei ved Præstø, som havde været udskudt et år pga. Covid-19. 
Det var en god og lærerig weekend med fokus på faglighed og sammenhold. Taifu råder over nogle 
rigtige dygtige instruktører og assistenter både på det faglige og menneskelige plan.   
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Online klubmesterskab
For at fremme motivationen hos vores medlemmer iværksatte vores instruktører et online 
klubmesterskab i starten af 2021. Der var rigtig stor tilslutning, og det var sjovt og anderledes. 

Stævner
Det var begrænset med stævner i 2021 i forhold til et normalt år. Men Taifu deltog i flere stævner og fik 
som sædvanlig rigtig flotte resultater. Det var dejligt at opleve den store tilslutning også fra vores 
voksne udøvere. Vi afholdt også mesterskab i Taifu som tiltrak rigtig mange mennesker. 

Fællestræninger
Taifu var med til flere fællestræninger med vores venskabsklubber. Der er knyttet mange gode 
venskaber på tværs af de klubber vi samarbejder med. Tak til alle der støttede op. 

http://www.taifu.dk
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Medlemmer
I starten af covid-19 krisen oplevede vi et medlemsfald i Taifu. Mellem 20-25 elever valgte ikke at forny 
kontingent og meldte sig ud af Taifu. Vi iværksatte en række tiltag for at få nye medlemmer ind i Taifu. 
Dette sammenholdt med “mund til mund metoden” bevirkede, at vi i slutningen af 2020 og hele 2021 
oplevede enorm stor interesse for at træne karate i Taifu. 

Vi står således i dag med det største medlemstal i klubbens historie. Det kan vi først og fremmest takke 
vores dygtige instruktører for. 

Markedsføring
Vi har igen været dygtige til at få artikler i lokalavisen, og alle vores arrangementer er blevet beskrevet i 
tekst, video og billeder på vores hjemmeside og på sociale medier. Vi er hurtige. Vi er effektive. 
Interessen for, hvad der foregår i Taifu er stor, og mange fra hele Karate-Danmark følger os på vores på 
vores hjemmeside og facebookside. Stort tak til vores presseansvarlige Maya Holm for hendes store 
arbejde med at markedsføre Taifu. 

Karate er i konkurrence med alle mulige andre sportsgrene i forhold til at tilbyde et attraktivt fritids- og 
motionstilbud til børn, unge og voksne. Derfor er det meget vigtigt, at I som medlemmer af Taifu husker 
at like og dele opslag, fordi Taifu har brug for al den positive eksponering som vi kan få. Det handler jo 
om, at vi kun ved at opretholde et højt medlemstal kan have økonomi til at kunne financiere de 
træningstilbud og de unikke lokaler vi råder over i Taifu.  Dermed er vi også attraktive i forhold til at 
fastholde og tiltrække de bedste instruktører, som jo arbejder frivilligt i Taifu.  

Sponsorer
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer, som har støttet os i årets løb. Det er 
meget værdsat. Vores sponsorer er med til at skabe udvikling for en masse mennesker i Taifu. Unge 
mennesker lærer vigtige kompetencer som selvtillid, disciplin og ordentlighed. Et sponsorat i Taifu 
bidrager til, at rigtig mange af vores unge mennesker lærer at fokusere og være i balance med sig selv 
når de senere skal vælge uddannelse eller arbejde. Et sponsorat til Taifu gør således en positiv forskel 
for en masse mennesker.  

http://www.taifu.dk
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Organisationsforhold
En karateklub er normalt tilknyttet en eller anden organisation, som typisk tilbyder en eller anden form 
for stævnedeltagelse. En gang imellem kan det synes som om, at der sker mange forandringer i en 
karateklub. Men det er fordi verden forandrer sig hele tiden, og for en seriøs karateklub kræver det 
løbende tilpasning for at fremstå som en ansvarlig, ordentlig og toneangivende karateklub. Mange 
andre klubber spejler sig i Taifu. Der står respekt om Taifu, fordi vi netop holder fast i vigtige 
pejlemærker som ordentlighed og høj faglig standard. Når man holder fast ved de standarder, så vil der 
altid være respekt om Taifu. Hvis man derimod giver køb, ender man med en tom skal uden indhold. 

Udmeldelse af WUKF Danmark
Efter stærke faglige og etiske overvejelser besluttede bestyrelsen i Taifu, at vi ikke længere skulle være 
medlem af WUKF Danmark. For Taifu var det en rigtig god og klog beslutning. Det har i den seneste tid 
vist sig, at størstedelen af klubberne i WUKF Danmark har meldt sig ud. Det understreger, at vi tog den 
rigtige beslutning for vores medlemmer. 

Opstart af nyt stævnefællesskab
Taifu arbejder nu sammen med en række klubber, som ønsker det samme som os. Der er allerede 
afholdt træning med dygtige instruktører. Det var en kæmpe succes og det tegner rigtig godt. 

Ingen klub uden frivillige
I Taifu foregår alt frivilligt. Vi står fx selv for vedligeholdelse og rengøring, hvorfor det er særligt 
kærkomment når medlemmer, forældre og andre venner af Taifu hjælper med rengøring og 
vedligeholdelse, indkøb mv. Der skal lyde et kæmpe tak til alle jer, som yder en frivillig indsats i Taifu.

Bestyrelsen har behov for, at flere voksne lejlighedsvis hjælper til med små eller større opgaver i Taifu. 
Derfor har vi nedsat nogle arbejdsudvalg, som refererer til bestyrelsen. Kan du se dig selv i et af 
udvalgene så tag gerne fat i tovholder og hør nærmere. 

Vi ved, at det på mange kan virke afskrækkende, at 
være med i en bestyrelse eller et udvalg. 
Mange af os lever i en travl hverdag, hvor det er 
svært at få arbejde, familie og fritid til at gå op i en 
højere enhed. 

Derfor vil vi gerne appellere til, at flere i Taifu 
hjælper til med nogle små opgaver. Det er alt andet 
lettere at få ti personer til at bruge en time om 
måneden end at få én person til at bruge 10 timer. 

Der skal ikke så meget til før du gør en forskel for 
en masse mennesker i Taifu. Måske kan du 

• Hjælpe til ved en aktivitet
• Måske har du en god idè 
• Har du håndværksmæssige evner
• Kan du bage en kage
• Kan du tage en tur med støvsugeren
• Skrive en artikel
• Tage billeder 

http://www.taifu.dk
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Årets idrætsleder
Stor var overraskelsen da jeg under en træning i juni fik besøg af Helle Lunderød, formand for Udvalget 
for Kultur, Idræt og Demokrati, sammen med Irene Nielsen, filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn og 
repræsenter fra Halsnæs Idrætsråd. Der fulgte en flot tale med og tusind tak til alle, som har været med 
til at indstille mig til årets idrætsleder 2021. Det er altid rart at blive anerkendt for ens arbejde. Tusind 
tak.  

2022
Taifu står stærkere end nogensinde tidligere. Vi har det største medlemsantal nogensinde i klubbens 
historie. Vi har startet nyt hold op som allerede er en stor succes. Vi har en stor talentmasse, som vi 
kan forvente os rigtig meget af. Vi har en masse aktiviteter i støbeskeen bl.a. fællestræninger, sociale 
tiltag og stævner. 

Vil du være med til at sætte dit præg på udviklingen i Taifu 2022 så hører vi gerne fra dig. 

Osu

Jesper Fjeldgaard Andersen
Formand i Taifu 
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