TTU 2013
Godt Nyttår, kjære venner!

Vi er nå klar til å ta fatt på et nytt spennende år. TTU styret har jobbet hardt i 2012 for å utvikle TTU til en
enda bedre organisasjon, et arbeid som vil fortsette i det kommende året. En av tingene vi har satt i gang
er organisasjonsutvikling for TTU. Vi hadde sist høst en styrekonferanse hvor vi sammen med Dag
Jacobsen fra det Norske Kampsportforbundet brukte en helg for å starte prosessen med å bli en bedre
organisasjon. Dette arbeidet vil fortsette i 2013 når vi vil invitere alle klubbene i TTU til å delta i det
videre arbeidet. I løpet av april vil vi invitere til en klubbkonferanse hvor alle klubbene vil delta direkte i
planlegging av fremtidens TTU. Dette er bare en av tingene vi gleder oss til i 2013:

Eldsterådsmøte
TTUs eldsteråd er et råd bestående av de høyest graderte mastrene i TTU, ledet av Grandmaster Cho
Eldsterådet bestemmer blant annet pensum og graderingsregler i TTU. Alle henvendelser til eldsterådet
går gjennom president Allan Olsen.
 25. – 27. januar
Styremøter
TTU avholder styremøter ca. 1 gang pr måned. Styret er ansvarlig for driften av TTU og består av
medlemmer fra ulike steder i Norge og Danmark, samt grandmaster Cho. De fleste styremøtene blir
avholdt på Skype for å spare kostnader, men et par ganger i året samles vi en helg for å ha tid til å jobbe
mer intensivt med utviklingen av TTU. Neste styremøte (Skype) er 3. Februar 2013
Klubblederkonferanse
Styret har startet en prosess for å utvikle TTU videre. For å gjøre dette er vi avhengig av at alle klubbene
er involvert i prosessen. Konferansen vil ha innlegg fra TTU og av eksterne foredragsholdere med
mulighet fot diskusjonsgrupper og gruppearbeid.
Derfor vil vi invitere til en klubblederkonferanse i løpet av april (eksakt dato kommer over nyttår). Her vil
vi invitere klubbleder eller andre representanter fra styret, samt klubbens master/hovedtrener.
Konferansen blir holdt i Bergen, og det blir satt av tid til å besøke TTU hoveddojang på Bruvik.
Instruktørseminar
Alle instruktører trenger videreutdanning for å kunne yte fullt på de daglige treningene. TTU vil starte
egne instruktørseminar i 2013, hvor klubbene kan sende sine instruktører – også de som skal trenes til å
bli fremtidige instruktører. Dersom det er behov, vil vi også se om det er mulig å få til en fadderordning
for nye instruktører fra mindre klubber som trenger litt mer å støtte seg til i den daglige treningen.
 Mars – instruktørseminar på Bruvik (litt usikker)
 Oktober – instruktørseminar i den nye TTU hoveddojang på Bruvik
Åpning av TTU hoveddojang
Endelig har TTU fått sitt eget sted. Vi har kjøpt en eiendom på Bruvik som ligger på Osterøy like utenfor
Bergen. Her har vi et område på 350 mål hvor vi skal utvikle et Norsk-Koreansk Kultursenter med
koreanske park. Kjernen her blir TTU Hoveddojang som vil bygges i løpet av 2013. Vi regner med den skal
stå ferdig til bruk i august 2013, og kommer til å invitere til en åpnings/treningshelg i den forbindelse.
Dato er ikke bestemt, men det kommer til å bli i begynnelsen av september. Dette blir Norges første
koreanske Dojang spesielt bygget til dette formålet.
Yudanjasamlinger
For å kunne delta på yudanjasamlinger (sortbeltesamlinger) må du ha 2. Cup eller høyere grad. Disse
samlingene er obligatoriske og du må ha gjennomført et antall samlinger mellom hver sortbeltegradering.
Samlingene er også en god anledning å oppdatere seg på pensum og lære nye ting. De er også en arena for
å bli bedre kjent med andre høyt graderte i TTU. Pass på å melde på tidlig til samlingene slik at du er
sikker på å få plass. Disse kan være svært populære.
 8-10 mars – Evje
 Mai – mulig yudanjasamling/kodanjasamling på Bruvik
 Oktober – Plass ikke bestemt
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Grandmaster Chos Taekwondo Summerfestival
Den årlige sommerleiren på Brandbu er en nesten 30 år gammel tradisjon. Sommerleiren besøkt av
mellom 400 og 500 medlemmer hvert år i alle aldre. Parallelt arrangeres det også egen sommerleir for
barn med eget program.
De som ønsker å overnatte på internatet i 2 eller 4-mannsrom må passe på å melde seg på tidlig – disse
rommene blir fort oppbestilt. Se ttu.no for detaljer om påmelding og priser.
 29. Juni – 5. Juli – Brandbu
Vinterleir
I 2013 blir det arrangert to vinterleirer i TTU. En på Østlandet og en på Vestlandet i Norge. Begge
vinterleirene vil ha Cupgradering, men Dan gradering vil kun bli holdt på Ski (unntak om det blir mange
nok til å holde gradering i Hoveddojangen).
 29. November – 1. Desember – TTU Hoveddojang (Bruvik)
 6. – 8. Desember – Ski
 Info om priser med mer: kommer fortløpende på ttu.no
Påskeleir
For klubbene på Vestlandet er det planlagt en påskeleir i TTU hoveddojang på Bruvik. Vi kommer tilbake
med mer info om dette over nyttår. Følg med på ttu.no
Koreatur
 13. – 27. Juli
 Pris: ca. 22.000,Prisen inkluderer reise t/r, Treningsleir i Gwangju, alle reiser og utflukter i Korea, 3 måltider for
dagen samt hotell i Seoul.
TTUs Årlige Koreatur 2013 - Ønsker du deg en spesiell ferie med både trening og mange kulturelle
opplevelser her dette turen for deg. Med Grandmaster Cho som turleder og guide får du en uforglemmelig
tur med masse inntrykk og gode opplevelser.
Turen starter med en uke i Gwangju. Her bor vi på Chosun University med daglige Taekwondo treninger.
Denne uken gir mange opplevelser både i Gwangju og i området rundt, enten på tempelstay eller andre
utflukter.
Uke 2 er i Seoul - Sør-Koreas hovedstad. Her bor vi på 4 eller 5 stjerners hotell midt i sentrum. Hele uken
er spekket med opplevelser, som sightseeingturer, tur til Kukkiwon, shopping, KiGong-trening og mye
mye mer..

Styret i TTU
Styret har hatt et godt arbeidsår i 2012, med mange utfordringer. I og med at TTU vokser er det
behov for et samstemt og godt styre for å løse alle oppgavene i løpet av året.
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TTU Hoveddojang er snart en realitet
TTU Hoveddojang blir bygget på Olsnes. Det ligger
på Bruvik som er en liten bygd på øyen Osterøy som
ligger like utenfor Bergen. Her har vi kjøpt et
småbruk på 349 mål som gir oss god plass å utvikle
TTU Hoveddojang og et helt nytt Norsk-Koreansk
Kultursenter. Vi vil kombinere Taekwondo med
andre deler av Koreansk kunst og kultur slik som
dere også har sett på sommerleiren. Her vil vi vise
frem kampkunst, matkultur, dans, musikk,
bildekunst og mye mer. Men, det viktigste her er at
det skal bli sentrum for virksomheten til TTU – et
møtepunkt for oss alle sammen.

Dojangen er planlagt bygget i tradisjonell Norsk
byggestil som kalles Grindbygg. Dette viser seg å
være omtrent samme byggeteknikk som Koreanske
bygg er bygget i. Bare takkonstruksjonen er det
vesentlig forskjell på, noe vi skal tilpasse. TTU
Hoveddojang vil fremstå som en tradisjonell
Koreansk Dojang med en koreansk park utenfor.
Eierskapet til eiendommen er organisert som en
stiftelse for å sikre verdiene for fremtiden. Stifelsen
Norsk-Koreansk Kultursenter
Hvordan kan du bidra?
TTU Hoveddojang skal være alle TTU medlemmers
møtested. Gransmaster Cho ønsker at alle skal få et eierskap til dojangen. Bygging av dojang og parkanlegg
kommer til å bli veldig utfordrende, hvor vi trenger alle som har mulighet til bidra. Allerede har mange
vært med å jobbe på huset som står på tomten, både med elektrikerarbeid, snekring, rørlegging og diverse
rivnings og andre oppgaver. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å komme til Olsnes for et opphold
med samhold og arbeid. Ta kontakt for å avtale hva, når og hvordan du kan bidra.
Byggearbeidet vil bli en stor utfordring også økonomisk. Alle klubber og medlemmer oppfordres også til å
bidra med donasjoner til TTU Hoveddojang. Noen medlemmer har allerede sendt oss donasjoner, noe vi er
svært takknemlige for. Alle bidrag til TTU Hoveddojang er verdifulle, enten du kan bidra med mye eller
lite. Klubber som har økonomisk mulighet oppfordres også til å sende donasjoner til hoveddojangen.
Du velger selv hvor mye du kan bidra med.
Send donasjonen til:
Stiftelsen Norsk-Koreansk Kultursenter
Olsnes
5285 Bruvik
Konto: 3633.33.94108
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Planen fremover på Olsnes
 Grandmaster Cho vil starte en egen Taekwondoklubb på Osterøy fra januar 2013. Denne vil starte
med treninger i det lokale kulturhuset – samme sted som det ble arrangert vinterleir før jul.
 Grunnarbeider for bygging av TTU hoveddojang og koreansk park starter snarest mulig, og må
være klar til byggestart
 Bygging av en paviljong importert fra Korea – planlagt ferdig april 2013.
 Bygging av TTU Hoveddojang starter ca mai 2013.
 Bygging av sommerdojang er planlagt startet etter fullføring av hoveddojang
 Anlegning av koreansk park vil foregå fortløpende.
 Åpningsseremoni Norsk-Koreansk Kultursenter er planlagt 4.mai 2013.
 Åpningsseremoni TTU hoveddojang er planlagt som en treningsleir etter sommerferien 2013.
Dato må vi komme tilbake til.

