
Återkoppling – första träningen för Knattar C, Barn C-1 och Barn C-2 

Tänkte skriva några rader till er föräldrar då ni inte har möjlighet att vara med i träningslokalen just 
nu.  

I veckan genomfördes prova-på-träningar för nybörjargrupperna Knattar C, Barn C-1 och Barn C-2. 
Som tränare är jag mycket nöjd med alla tre gruppernas träningar. Det var en positiv och fin stämning 
samtidigt som det var god koncentration. Nyfikenhet och viljan att lära sig något nytt kändes väl i alla 
tre grupper, roligt  

Under prova-på-träningen fick barnen bland annat lära sig att stå i kampställning och byta ben, en 
första handteknik och en första spark. De fick lära sig att räkna till tre på koreanska och träna på att 
ha sin egen ”startruta” och ”bana” i träningslokalen. De fick också sitt första TKD-kort som jag 
kommer berätta mer om på nästa träning, så att de får veta vad de olika färgerna och symbolerna 
betyder.  

Bli medlem i Skövde Taekwon-Do 
Om ert barn tyckte om träningen och ni bestämt er för att han/hon ska börja träna i Skövde 
Taekwon-Do så behöver ni fylla i webbformuläret för kontaktinfo. Detta vill vi att ni gör så snart som 
möjligt. Uppgifterna ni lämnar in är endast tillgänglig för instruktörerna. Efter varje avslutad 
träningstermin rensas uppgifterna, så det är inget vi sparar. 
Länk till webbformuläret: 
http://tkd.coffeecup.com/forms/skovde_members/ 

Inte börja träna 
Om ert barn inte vill börja träna så uppskattar vi om ni skickar ett mejl och meddelar detta. Då 
plockar vi bort er mejladress från mejllistan så ni inte behöver få fler utskick från oss. 

Informationsutskick 
Då vi på grund av rådande samhällssituation kring Covid -19 inte har en naturlig mötesplats med er 
föräldrar i träningslokalen kommer vi kontinuerligt under terminen skicka information specifik för 
varje träningsgrupp via mejl. Samtliga utskick finns också tillgängliga på föreningens hemsida 
www.skovdetkd.se i avdelningen ”medlemsinfo/utskick”. 
Utskicket går till den mejladress ni gjort intresseanmälan till träningen från. Önskar ni utskick till 
någon mer adress ber vi er meddela detta via mejl. Glöm inte då att ange vilken träningsgrupp samt 
vilket barn det gäller så att det blir rätt i våra listor. Vi har ju drygt 200 medlemmar att hålla ordning 
på   

Veta mer om föreningen och Taekwon-Do 
Vi rekommenderar att ni kikar på föreningens hemsida och gillar vår FB-sida för att ta del av mer 
information om föreningen. På föreningens FB-sida kan ni se foton och filmer från verksamheten. 
Eftersom ni inte kunnat komma in i träningslokalen skickar jag med en länk till en film från 
vuxengruppens träning förra hösten. I denna film får ni en bild av hur träningslokalen ser ut.  
Observera att det är vuxenträning på filmen och att träningen för knattar och barn såklart skiljer sig 
markant från den ni ser på filmen. https://www.youtube.com/watch?v=AnZwxpXM8oU&t=12s   

Önskar er en fortsatt fin helg och hoppas att era barn vill börja träna Taekwon-Do!  
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