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Gripen inviger dojang
I fint höstväder invigde Gripen TKD sin nya dojang den
31/8 inför en tapper skara intresserade och anhöriga. 

Söndagens invigning inleddes av ordförande Jonas Sevelin som
hälsade alla besökare välkomna till denna milstolpe i klubbens
utveckling. Tillsammans med Bosse Nordebrink från Strängnäs
kommun, klippte han sedan bandet med en hecho makgi i
bästa TKD-anda. 

Väl inne i dojangen fick besökarna ta del av ett bildspel från
klubbens sju år långa historia som innehåller
organisationsbyte, pionjärskapet av registerkontrollerade
ledare såväl som internationella medaljer och värdskapet för
SM.

Ordförande Jonas delgav besökarna med kuriosa om
dojangens tidigare liv, då Sevelin och flera av klubbens andra
f.d. officerare kvitterat ut mål till regementets skjutbanor, i
just denna lokal. Han visade vidare hur lokalen vuxit fram från
otjänligt f.d. förråd/vagngarage i mångas ögon till att idag
vara en fräsch och väl anpassad träningslokal för Taekwon-
Do.

Gripen TKD är tacksamt utrustade med både hantverkare och
goda kontakter med lokala näringslivet vilket gjort detta
projekt möjligt både ekonomiskt och praktiskt. Många
medlemmar har, efter möjlighet och färdighet, ställt upp i
form av städning, byggande och kabeldragning. Klubben
passade dock på att särskilt tacka två personer, som offrat
mer tid och familj än alla andra för klubbens lokal – Michael
Andersson och Conny Karlsson.

Som programmets sista punkt delade klubben ut sitt första
hedersomnämnande. Sveriges första svartbälte, Thomas
Sjödin (SW 1-1), fick motta sitt livslånga hedersmedlemsskap
av ordförande Sevelin och gav därefter alla närvarande en
historielektion över hur Taekwon-Do föddes och växte fram i
Sverige. Ett mycket intressant och uppskattat inslag vilket vi
tackar Thomas för utöver att vi hälsar honom välkommen till
IF Gripen TKD.

Christoffer Bergfors
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