
Dags för prova-på-träning för Barn C-1 
 
Det är snart dags för era barn att testa på Taekwon-Do-träning i Skövde Taekwon-Do.  
Det är alltid lika roligt att möta en ny grupp även om det denna termin blir en lite annorlunda terminsstart 
vilket vi informerade om på föräldramötet. 
Tänkte skriva ned några små saker att tänka på i detta infomeddelande då jag kan tänka mig att det var 
mycket info att ta in i måndags  

Ert barns träningsgrupp är Barn C-1 med träningstid fredagar kl. 16.30-17.15.  
Länk till separat PDF med träningsschema, datum, betalningsinfo med mera: 
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/ht_20_barn_c_1.pdf 

Dags för träning 
Man kommer till träningen ombytt och klar. Som träningskläder fungerar det fint med vanlig t-shirt och 
träningsbyxor/joggingbyxor.  
Inga skor eller strumpor behövs eftersom vi tränar barfota. Det kan också vara bra att ha en vattenflaska 
med sig. Den ska i så fall vara fylld innan och gärna märkt med barnets namn.  
Jag möter upp barnen utanför träningslokalens entré mellan kl. 16.15-16.25 och följer dem in i lokalen. 
Efter träningen följer jag dem ut igen där ni föräldrar möter upp kl. 17.15. 

Kontaktinformation 
Efter att ert barn genomfört provträningen och bestämt sig för att börja träna så fyller ni in webbformuläret 
för kontaktinformation: 
http://tkd.coffeecup.com/forms/skovde_members/ 
Den kontaktinformation ni lämnar in har endast föreningens instruktörer tillgång till och alla inlämnade 
uppgifter makuleras i slutet av varje termin enligt föreningens GDPR-policy.   

Trafiksituationen utanför träningslokalen 
Vi behöver alla hjälpas åt så att trafiksituationen utanför träningslokalen blir så bra som möjligt därför 
vädjar om gott samarbete och vill påminna om följande:  
- Minimera trafikflödet utanför träningslokalen. Parkera en bit bort och gå till fots. > Säkerhetsaspekt. 
- Inte stanna utanför entrén för på- och avstigning. > Säkerhet och vi vill inte ha avgaser in i lokalen. 
- Inte parkera/stanna på hyrda parkeringsplatser då de är hyrda dygnet runt. > Påverkar negativt 
föreningens verksamhet då instruktören inte har tillgång till sin hyra plats och nästkommande träning 
påverkas. 

Information 
Vi kommer under terminen förmedla information via epost.  
Önskar ni information till någon mer adress än den ni skickat in intresseanmälan ifrån så är det bara att 
skriva ett mejl med namn på barnet samt vilka e-postadresser ni vill lägga till. 
Om ni har några frågor eller funderingar kring verksamheten är den kommunikationsväg vi använder e-post 
till följande adress: info@skovdetkd.se 
Vi rekommenderar också att ni kikar på föreningens hemsida: www.skovdetkd.se där ni kan ta del om info 
om föreningens verksamhet, instruktörer m.m.  
På föreningens FB-sida kan ni se bilder och filmer från verksamheten.  

Beställning av utrustning 
Att ha egen dräkt eller utrustning är inget krav men vi skickar ändå med information om hur man gör 
beställningar om detta skulle vara intressant för någon. 
Då sekretariatet inte är öppet kommer sköta beställningar av utrustning via e-post.  
De artiklar man kan beställa via klubben är samtliga ITF-godkända.  
Här finns länk till beställningsformulär så att ni kan se vad som finns att beställa: 
www.skovdetkd.se/medlemsinfo/utrustning.pdf   

http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/ht_20_barn_c_1.pdf
http://tkd.coffeecup.com/forms/skovde_members/
mailto:info@skovdetkd.se
http://www.skovdetkd.se/
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/utrustning.pdf


När ni skickar en beställning så gör ni det via mejl till info@skovdetkd.se  
Skriv vad ni vill beställa, ange eventuell färg och storlek. Ange också hur ni önskar betala: swish eller PG-
insättning och om det ska ske vid beställning eller leverans.  
Vi skickar sedan beställning en gång i veckan, på fredagar. Så deadline för att komma med i veckans 
beställning är fredagar kl. 20.00. 

Anpassningar Covid -19 
- Endast de som är fullt friska tränar. Har man varit sjuk ska man vara helt symptomfri i två hela dagar innan 
man delar i träningen. 
- Vi är extra noggranna med god handhygien. Handdesinfektion innan träningsstart. 
- Vi kommer till träningen ombytta och klara. 
- Vi har fylld vattenflaska med till träningen. 
- Vi delar inte utrustning med varandra. 
- Vi håller avstånd och träningen anpassas efter rådande situation. 
- Endast de som tränar har tillträde till träningslokalen. 
- Föräldrar lämnar och hämtar vid området med koner utanför entrén.  

Mvh // Petra  
Skövde Taekwon-Do 
 
För att göra informationen från föreningen ännu mer tillgänglig har skapat en ny avdelning som heter ”medlemsinfo/utskick” på 
hemsidan.  
Här finns PDF-filer med samtliga utskick vi gör via e-post. 

 

 

  


