
Dags för ordinarie träningstid samt träning inomhus – Ungdom 

Från och med nästa vecka, vecka 37, är det dags att gå tillbaka till ordinarie träningstider för gruppen 

ungdom.  

Detta innebär måndagar och onsdagar kl. 18.45-20.00 

Se träningsinfo här: http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/ht_20_ungdom.pdf 

I träningsinfon finns förutom träningstid även datum för första och sista träning, betalningsinfo, info 

uppehåll pga lov m.m.  

Så vi rekommenderar starkt att spara filen ovan ☺ 

Vi går också från och med nästa vecka upp i full verksamhet vilket betyder att det kommer att vara träning 

innan ungdomsgruppen.  

Den tidigare gruppen behöver lämna lokalen innan nästa kan komma in, så man kan räkna med tillträde till 

lokalen ca kl. 18.35.  

Instruktören som har träningen innan följer den tidiga gruppen ut och meddelar när det är ok för 

medlemmarna i ungdomsgruppen att gå in i träningslokalen. 

Träningskläder 

Nu när vi återgår till träning inomhus så är det dobok (träningsdräkt) och bälte som gäller.  

Vi ber alla som kan att komma till träningen ombytta, så att vi slipper trängsel i omklädningsrummen.  

I undantagsfall kan ombyte i omklädningsrummen tillåtas men då med begränsning att endast två personer 

får vistas samtidigt i tjejernas omklädningsrum och fyra personer i killarnas omklädningsrum.  

Ombyte ska i dessa fall ske skyndsamt. 

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 (omklädningsrum används endast i undantagsfall). 

- 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. 

Beställning av utrustning 

Vi har fått en del frågor om beställning av utrustning nu när vi inte har sekretariatet öppet.  

Följande gäller för beställningar:  

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   

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. 

Trafiksituationen…. 

Förstår att ni är trötta på att läsa om detta men behöver skicka ytterligare en vädjan om gott samarbete för 

att få en bra trafiksituation utanför träningslokalen.  

Tyvärr har det fungerat sådär i inledningen av terminen och nu när vi går upp i full verksamhet har vi ännu 

fler människor i rörelse utanför träningslokalen.  

Så snälla, vi tänker på detta: 

- Minimera trafikflödet utanför träningslokalen. Parkera en bit bort och gå till fots. > Säkerhetsaspekt. 
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- 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. 

Kontaktinformation 

Vi saknar fortfarande en del kontaktuppgifter.  

För er som ännu inte fyllt i webbformuläret så ber vi er göra det snarast.  

Enligt GDPR-policy rensar vi alla gamla uppgifter och föreningen behöver såklart aktuell kontaktinfo ifall vi 

behöver komma i kontakt med er.  

Länk till webbformuläret: http://tkd.coffeecup.com/forms/skovde_members/ 

Mvh // Petra  

Skövde Taekwon-Do 
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