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Utmärkelser i Jonköping
Jönköping

Text och foto: Patrik Carlström 

Jönköping Taekwon-do ITF:s grundare och huvudinstruktör
Patrik Carlström har efter två års hårt arbete med ungdomar
blivit utsedd till Årets Ungdomsledare av Jönköpings kommun. 
Priset innebär att efter kommunen gått igenom nominerade
ledare för föreningar runt om i kommunen ansett att Patrik
Carlström med sitt engagemang bland barn och ungdomar helt
klart ska ha ett pris för detta.

Jag blev förvånad men samtidigt mycket rörd. Förvånad av
den anledningen att jag aldrig brukar ha tur i spel. Men sen så
inser man att det inte handlar om tur utan om det som man
sitter och gör varje dag/kväll helg och på natten som man har
fått uppskattning för.
Mitt liv är helt och hållet omprioriterat för att lyckas med att
driva upp en klubb med ett starkt hjärta. Jag är så inriktad på
att klubben ska lyckas och alla i Jönköping ska få samma syn
på taekwon-do som jag har. Jag har efter så många år inom
sporten börjat inse vilka vägar jag har valt under min uppväxt
tack vare tkd.

Jag vill med hjälp av min erfarenhet och kunskap sprida det
positiva med att utöva tkd eller sport överhuvudtaget. Jag vet
själv vad en stark ledare innebär för de yngre. Eftersom jag
själv startade när jag var nio år så vet jag vad som gjorde mig
så pass hängiven och lojal till sporten. Av mina egna
erfarenheter trycker jag på de punkterna som var viktiga för
mig då på dagens barn och ungdomar. Jag sviker ingen
samtidigt som jag ställer upp i väder och vind. Men i gengälld
vill jag ha lojalitet och uppskattning.

Jag har drivit många projekt under de senaste åren i
samarbete med vissa skolor i stan vilket jag mer än gärna gör
mer av. Det känns som jag har nått ut till en del av de unga
och jag hoppas att i framtiden så sitter fler av mina unga och
gör samma sak runt om i landet. I elevens ed som Taekwon-
do har så har vi fem punkter, en av dem är: Jag skall hjälpa
till att bygga en fredligare värld.

Den punkt anser jag som den viktigaste. Vad betyder den då?
Jo om jag får fem unga att inte bruka våld som i sin tur får
fem unga i framtiden och de får fem st osv. Då skapar man ett
fredligare samhälle på lång sikt.

Så när jag blir utsedd som Årets Ungdomsledare förstår jag då
att de finns fler i min värld som uppskattar mina ambitioner
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mer än i klubben. För hos mina elever så ser jag inget annat
än lycka och engagemang. De sliter på varje träning och de
visar mycket stor respekt till sporten och följer noga reglerna
som gäller när man utövar kampsport.

Så det är med stolthet och tacksamhet som jag mottar detta
pris och utmärkelse. För de som känner mig och inte tror att
jag kan göra mer så kommer de bli något förvånade. Jag har
många planer i framtiden som ska sättas i bruk. Jag avslutar
med att tacka alla i min omgivning för det stöd och support.
Tack!
 
Under nationaldagsfirandet utdelades även diplom till
idrottsmän och idrottskvinnor som har vunnit guldmedaljer i
nationella och internationella mästerskap under året. Från
Jönköping Taekwondo fick Cecilia Åkesdotter diplom för sitt
VM-Guld och Patrik Carlström fick diplom för sitt SM-Guld. Det
var två mycket stolta representanter för klubben som hyllades
av klubbens medlemmar när de fick diplom av kommunens
ordförande. 

Jönköping taekwon-do fakta: 
Grundades 2009 av Patrik Carlström.
Har i dag 85 medlemmar. 
Egen lokal.
Samarbete med skolor.
Är i taekwon-do Sverige den snabbast växande klubben samt
nått framgångar på en kort tid. 
Har till exempel en världsmästarinna och en världstrea i
klubben.

Fakta Patrik Carlström:
Född: 1979.
Startade med tkd 1988.
4 svarta bälten. 
Familj: Mor och syster. 
Aktuell  med stadsfesten i augusti och samarbete med två
skolor/Elevens val. 
Meriter: VM-brons 2011, World Cup-brons 2004, EM-guld
2004, två EM-brons (sist 2010), EM-silver 2010, sex SM-guld
(tre olika viktklasser), två SM-silver och tre SM-brons.
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