
Hej! 

Du får detta meddelande eftersom du ställt ditt barn i kö för träning i Skövde Taekwon-Do och ert 
barn erbjuds en plats i en av höstens nybörjargrupper.  

Vi har mycket hög efterfrågan på träningsplatser i våra nybörjargrupper för barn och trots att vi 
startar tre träningsgrupper för nybörjare till hösten har inte alla som står på kölistan fått en plats i 
någon grupp.  
Vi ber er därför noggrant läsa igenom informationen nedan och svara tillbaka snarast om ni tackar JA 
till träningsplatsen eller om ni önskar ställa platsen till förfogande. 

 
Träningsgrupper 
Hösten 2020 startar Skövde Taekwon-Do tre nybörjargrupper för barn.  
Grupperna benämns:  
- Knattar C 
- Barn C-1  
- Barn C-2 
Ert barn erbjuds plats i gruppen Barn C-1 som är gulmarkerad i träningsinformationen som ni tar del 
av här: http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/ht_20_barn_c_1.pdf 

I träningsinformationen ser ni information om träningsdag och tid, första träning för terminen, sista 
träning för terminen samt träningsavgift och sista betalningsdatum.  

 
Föräldrainformation 
Innan träningsstarten arrangerar vi en obligatorisk informationsträff för föräldrarna till barnen som 
ska börja träna.  
Under denna träff får ni föräldrar information om föreningen, sporten TKD, presentation av tränarna 
samt veta nyttiga saker för att ert barn ska kunna få ut så mycket som möjligt av träningen.  
Inga uppdrag till föräldrarna kommer att delas ut utan det är endast ett tillfälle för oss att delge er 
information.  
På grund av rådande samhällssituation kommer vi ha ett möte för respektive träningsgrupp där vi 
önskar att en förälder per barn/syskonpar deltar.  
Lokalen kommer att vara möblerad med enskilda platser med avstånd. 
 
Datum:  
måndagen den 31 augusti 
Plats:  
Konferenslokalen på Hotell Prisma    
Tid:  
Kl. 16.30-17.15 Knattar C  
Kl. 17.30-18.15 Barn C-1  
Kl. 18.30-19.15 Barn C-2 

 
Prova-på-träning 
Onsdagen den 9 september och fredagen den 11 september är det prova-på-träning för respektive 
träningsgrupper.  
Barnen får vid dessa tillfällen möjlighet att komma till träningslokalen, träffa mig som är tränare och 
känna på ett träningspass.  

http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/ht_20_barn_c_2.pdf


Först efter denna prova-på-träning bestämmer ni om ert barn ska bli medlem i Skövde Taekwon-Do 
och börja träna eller inte.  

På grund av coronapandemin har vi infört restriktioner kring träningen vilka bland annat innebär att 
endast de som tränar får vistas inne i träningslokalen.  
Jag kommer berätta mer om detta på informationsträffen. 

 
Tacka JA till träningsplatsen 
Om ni tackar JA till träningsplatsen innebär det att: 
- Ni deltar en vuxen vid informationsträffen den 31 augusti på Hotell Prisma 
- Ert barn deltar i prova-på-träningen för sin träningsgrupp den 9 eller 11 september (beroende på 
träningsgrupp)  

Vi ber er vänligen återkomma med svar om ni tackar ja till träningsplatsen eller ställer ert barns plats 
till förfogande så snart som möjligt eftersom det finns barn som står på kölistan som inte ännu blivit 
erbjuden en plats i höstens träningsverksamhet.  
Uteblivet svar 2020-08-20 räknas som att man avsagt sig sin plats.  

 
 
Mvh // Petra Dydiszko 
Ansvarig för knatte- och barnverksamheten  
Skövde Taekwon-Do 
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