
TRÄNINGSINFO 2020-10-22 – Vuxengrupp 

Tiden går fort och vi har redan passerat mitten av träningsterminen.  

Nedan följer viktig info om resterande träningsterminen. 

 

Höstlov 

Vecka 44 är det höstlov och därmed träningsfritt i föreningen. Önskar er ett mysigt lov ☺ 

 

Anpassningar Covid -19 

Har fått frågan om hur länge ”vi kommer hålla på” med att man måste vänta utanför lokalen 

tills gruppen innan kommit ut, att ombyte helst sker hemma m.m.  

Svaret är att så länge rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna och 

riksidrottsförbundet ser ut som de gör och samhällssituationen gällande covid -19 inte 

förändras kommer vi att hålla fast vid de anpassningar vi har för att kunna genomföra 

träningsverksamheten på ett säkert sätt.  

Nu när det börjar bli kallare ute är det bra om man har jacka och även överdragsbyxor på sig 

till och från träningen.  

Det är även bra att ha reflex så man syns då det är en del trafik utanför vår entré. 

Tänk på att tillgång till lokalen för grupperna som startar kl. 18.45 startar ca kl. 18.35. 

 

Trafiksituationen utanför träningslokalen 

Trafiksituationen utanför träningslokalen behöver vi alla hjälpas åt med att förbättra.  

Trafikflödet utanför träningslokalen behöver av säkerhetsskäl minskas.  

Vi har även varit i kontakt med hyresvärden för att försöka få ett farthinder som gör att de 

som ändå åker utanför lokalen måste sänka sin hastighet.    

 

Vi påminner om följande: 

- Parkera längre bort från entrén och ta sig till lokalen till fots. 

- Undvik på- och avstigning utanför träningslokalens entré. 

- Undvik tomgångskörningen utanför träningslokalens entré så vi slipper få in avgaser i 

träningslokalen då vi har våra ventilationsintag där. 

- Stanna inte på hyrda p-platser. 

 

Gradering 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset kommer vi inte kunna genomföra 

graderingarna som vi brukar utan vi kommer anpassa graderingen likt i våras för att kunna 

erbjuda gradering för de som tränar i vuxengruppen.  

Innehåll – graderingskrav 

Vi kommer inte heller denna termin inte genomföra de graderingskrav som innefattar fysisk 

kontakt. 



Det betyder att graderingen omfattar: 

     - handtekniker 

     - bentekniker 

     - mönster 

     - krossteknik 

     - styrketest 

     - teori 

Graderingstillfällen 

Graderingarna kommer att genomföras under lördagen den 28 november.  

Alla som anmält sig till gradering kommer att få en graderingstid tilldelad.  

När planeringen för graderingen är klar kommer den delges er via e-post med en lista över 

vilken tid man ska gradera. 

Anmälan till gradering 

Även anmälan till gradering blir annorlunda denna termin.  

Ni anmäler er genom att skicka ett mejl med namn på den person som ska gradera och den 

grad man har nu (detta ser ni i TKD-passet).  

Ni tar sedan med TKD-passet till träningen och erlägger graderingsavgiften via Swish eller 

PG-insättning. 

Sista anmälningsdag är 13 november. 

 

För anmälan till gradering: 

     1. Skicka ett mejl till info@skovdetkd.se med namn och nuvarande grad. 

     2. Lämna in TKD-passet i samband med träningen. 

     3. Erlägg graderingsavgiften:  

         200 kr till vitt och gult, 250 kr till grönt och blått, 300 kr till rött.  

Avgiften erläggs via Swish: 123 62 44 586 eller PG: 475 34 59-9.  

Som referens anges namn på personen som ska gradera samt träningsgrupp. 

 

Samtliga tre steg ovan skall vara klara senast 13 november för att anmälan skall vara giltig. 

Delgivning av graderingstid 

I mitten av november kommer ni meddelas via mejl vilken tid det blir för gradering.  

Vi kommer också då kunna meddela förhållandena för graderingen gällande möjlighet att 

vara med som åskådare m.m.  

Upplägget för denna termins gradering kommer kräva en hel del extra förarbete och 

planering/kontroll av oss som förening, så vi ber er anmäla så snart som möjligt för att ge oss 

mer tid att förbereda graderingsveckan. 

 

Anmälning till nästa träningstermin 

Alla som vill fortsätta träna nästa termin skickar en anmälan via e-post till 

info@skovdetkd.se där man anger namn på personen samt nuvarande träningsgrupp.  

Man kan anmäla redan nu. Sista anmälningsdatum är 1 december. Efter detta datum kan 
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inte träningsplats garanteras till vårens grupper om man missat anmälan. 

Information om nästa träningstermin kommer sedan skickas ut i mitten av december. 

 

 

Mvh // Petra Dydiszko 

Skövde Taekwon-Do 

 

 


