
Information om tävlingshelgen 17-18 oktober 

Helgen 17-18 oktober är det dags för tävlingar för Yngre Junior, Junior och Senior.  

Tävlingarna arrangeras här i Skövde och kommer genomföras med anpassningar pga rådande 

samhällssituation. 

Läs mer om tävlingarna i inbjudningarna som länkas till här: 

STL 2 > http://www.itfsverige.se/stl/stl_2020/stl_2_2020_inbjudan.pdf 

STL 3/SM > http://www.itfsverige.se/stl/stl_2020/stl_3_2020_inbjudan.pdf 

Intresserad av att vara med? Läs nedan om anmälan. 

Domare 

Vi behöver såklart domare till tävlingarna. Denna gång är kravet graden minst 1 Dan.  

Om du är intresserad av att döma anmäl detta snarast antingen via mejl eller på Messenger till mig.  

Glöm ej att skriva vilken av dagarna du vill döma på. 

Coacher 

Självklart behövs också coacher. Även här skickar ni intresseanmälan på mejl eller Messenger till mig.  

Även här viktigt att ange vilken dag man vill coacha.  

Antalet coacher kommer vara begränsat, så om fler än det antal vi får ha anmäler intresse kommer 

klubbens ledning bestämma vilka som får uppdraget.    

Tävlande 

Anmälan görs via mejl eller Messenger snarast, dock senast 30 september.  

I anmälan anger ni vilken av tävlingarna ni vill deltaga i eller om ni anmäler er till båda vilket ni som är 

juniorer och seniorer med rött och svart bälte kan göra.  

Ange även följande: 

Namn:  

Grad:  

TKD-passnr: 

Tävlingsgrenar: 

Exakt vikt (endast för kamp): 

Tävlingsavgift:  

Föreningen står för halva tävlingsavgiften för ”vanlig” medlem och hela avgiften för er som är 

schemalagda instruktörer eller hjälptränare.  

Avgiften betalar ni via swish: 123 62 44 586. 

TKD-pass:  

TKD-passet fotar ni av första sidan där ert foto finns samt sidan med grad och skickar med vid 

anmälningstillfället. 

Funktionärer – förarbete 

Fredagen innan tävlingshelgen behöver vi hjälpas åt att ställa iordning Arenan.  

Vi hoppas att så många som möjligt i vuxengruppen kan ställa upp på detta. Kanske kan man se det 

som ett extra träningspass ;-)  

Information om tid kommer skickas närmare tävlingen. 

Funktionärer – tävling  

Vi kommer behöva hjälp av ett fåtal funktionärer under tävlingsdagarna.  

Det är mycket begränsat hur många vi får vara i tävlingshallen, så även här gör man snarast en 
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intresseanmälan via mejl eller Messenger om man kan hjälpa till.  

Vi ser helst att man kan deltaga en heldag. Ange vilken av dagarna ni kan vara funktionär i 

intresseanmälan.    

Funktionärer – efterarbete  

På söndagen efter tävlingens slut är det också bra om vi kan vara många som återställer 

tävlingshallen.  

Även här hoppas vi på mycket stort deltagande av vuxengruppen. Extra träningspass nummer två ;-)  

Vi ser fram emot en annorlunda tävlingshelg i Skövde ☺ 

Mvh // Petra 


