
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre og udøvere 
For at fremme kommunikationen i klubben, har vi 
besluttet at genoptage vores nyhedsbreve. Her vil vi 
fortælle om de forskellige aktiviteter, der sker i 
klubben. 
Hvis du har ideer eller forslag til nyhedsbrevet, hører vi 
meget gerne fra dig på nyhedsbrev@chungmoo.dk. 

Nyhedsbrev fra Chung Moo 

Ændring af holdtider 
Fra tirsdag den 26. maj sker følgende: 
 
Ninja Piger – mandage kl. 16.00 – 16.55, bliver rykket frem til mandage 
kl. 16.30 – 17.25, første gang mandag den 1. juni. 
 
Mandage og onsdage: Børnehold 1 17.00 – 17.55 og børnehold 2 18.00 
– 18.55, bliver slået sammen til børn 1 & 2 til kl. 17.30 – 18.45 med 10. 
kup til 7. kup. Voksen 1 bliver rykket til 19.00-20.30. 
 
Tirsdage og torsdage: Børnehold 3 kl. 18.15 – 19.45, bliver rykket 
tilbage til kl. 18.00 – 19.25 med 6. kup til 2. Poom. 
 
Tirsdage og torsdage: Voksen 2 kl. 20.00 – 21.30, bliver rykket tilbage til 
kl. 19.30 – 21.00. 
 

Mon kampstævne d. 7. juni i Risskov 
Der afholdes kampstævne i Risskov Taekwondo Klub igen. Stævnet i 
februar var en kæmpe succes, og med 19 kæmpere fra Favrskov 
Taekwondo Klub var vi godt repræsenteret.  
Går du på Eagle Kids eller Ninja Pige holdet kan du deltage. Du kan finde 
tilmeldingen på klubbens hjemmeside samt på vores Facebook sider. 
Deltagende klubber: Midtdjurs, Favrskov, Risskov, Århus 
 

 
Klubbens deltagere fra kampstævnet i februar i Risskov 

Chung Moo - Taekwondo 
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Landsindsamling for Diabetes foreningen d. 7. juni 
Hver uge får 10 børn Type-1 diabetes. Søndag d. 7. juni er der 
landsindsamling for diabetes børn. Pengene fra landsindsamlingen går til 
kurser for børn og unge med type 1-diabetes og deres familier samt til 
rådgivning, oplysning og forskning. 
 
Vi kan tjene penge til klubben, mens vi støtter børn med type 1-diabetes. 
Som forening får vi 15 % af det beløb, vi får i indsamlingsbøsserne. Sæt 
derfor et stort kryds i kalenderen. En rute tager 2-3 timer. Mere info om 
tilmelding kommer senere. 
 

Sommerafslutning/fest 
Sommer komsammen den 18. juni til grill og hygge - nærmere info og 
tilmelding kommer på hjemmesiden. Træningen er aflyst den dag. 
 

Fællestræning i sommerferien 
Fællestræning i uge 26 og 27 (undtagen Sankt Hans d. 23. juni, hvor 
træningen er aflyst) tirsdage og torsdage kl. 18.00-19.30. 
Vi holder ferielukket i ugerne 28-29-30. 
Fællestræning igen i uge 31-32. 
I uge 33 starter træningen på de normale tidspunkter. Vi starter nye hold 
fra mandag den 24. august 2015. 
 

 
 
 

Dan-graduering lørdag d. 30. maj 
I forbindelse med Dan gradueringen får vi brug hjælp. Nærmere info 
kommer snarest. 

Side 2 Nyhedsbrev maj 2015 

Chung Moo var 

tilnavnet på den 

berømte koreanske 

admiral Yi. I 1592 

blev Korea angrebet 

af japanske tropper 

men det koreanske 

fodfolk kunne ikke 

klare sig mod de 

Japanske styrker. 

Admiral Yi opfandt 

kobukson som var 

verdens første 

"panserede " slag-

skibe. Det var over-

dækkede skibe som 

kunne minde om en 

skildpadde. Med 

sine Kobukson ud-

konkurrerede admi-

ral Yi alle de japan-

ske fartøjer. I Korea 

bliver admiral Yi 

stadig betragtet som 

landets største helt 

og patriot.  

Derfor bliver admiral 

Yi kaldt Chung Moo, 

der betyder den 

bedste. 

 


