
INFORMATION TILL KNATTE- OCH BARNGRUPPERNA 

Idag beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddet i regionen att förlänga de skärpta 

råden i Västra Götaland fram till och med den 13 december. 

Det innebär för oss att vi i nuläget kan fortsätta med träningsverksamheten för våra knatte- och 

barngrupper. Viktigt dock att vi alla fortfarande är noga med att hålla avstånd vid lämning och hämtning 

samt att de som tränar lyssnar på instruktörerna och även håller avstånd inne i träningslokalen. Detta är ju 

extra viktigt då barnen kommer från olika delar av Skövde med omnejd.  

Verksamhet veckorna 48-50 

Vi har tre veckor kvar av verksamhet innan det är dags för juluppehåll. Ni kan se schemat för verksamheten 

här: Verksamhet i Skövde TKD veckorna 48-50 

Graderingsvecka 

Vecka 49 är graderingsvecka och då genomförs endast graderingar i föreningen. Alla som är anmälda till 

gradering har fått planeringen skickad via e-post med aktuell dag och tid för ert barns gradering.  

När vi gjorde planeringen utgick vi från vårens koncept med 3-6 deltagare/grupp och att vi tillåter en 

åskådare/barn i träningslokalen på anvisad plats. Enligt restriktionerna är det inte tillåtet med stående 

publik men sittande publik med minst en meters avstånd är i nuläget godkänt.  

Vi arbetar därför vidare med tanken att tillåta en åskådare/barn och kommer förbereda sittplatser.  

Om rekommendationerna skulle ändras innan graderingsveckan återkommer vi med information om detta. 

Terminsavslutning 

Även denna terminsavslutning får vi såklart tänka annorlunda än vi gjort tidigare.  

Vi kommer att ha avslutning en grupp åt gången och inga åskådare kan vara med i träningslokalen.  

Barnen ska vara ombytta till träningskläder då de denna gång kommer vara aktiva själva under 

avslutningen. Se schemat ovan om verksamheten för veckorna 48-50 för avslutning för ert barn.  

Anmälan nästa termin 

Påminner om att anmälan till nästa termin görs via e-post till info@skovdetkd.se senast den 1 december. 

Efter detta datum kan inte plats i vårens träningsverksamhet garanteras.  

Lämning/hämtning/trafiksituation 

Trots att jag skrivit detta många gånger förut så har vi fortfarande stora brister i denna del som jag hoppas 

att vi tillsammans kan hjälpas åt att minimera. 

Trafiksituationen utanför träningslokalen är fortfarande inte optimal.  

Vi har fått en ”vägbula” vi genomfarten från Circle K som tyvärr inte är det farthinder vi hoppats på.  

Vi vädjar om att alla fortsatt tänker på följande: 

- Minimera trafiken utanför träningslokalen, följ barnet fram till zonen med koner och hämta efter träning. 

- Stanna inte för på- och avstigning direkt utanför lokalen (skymmer sikten och avgaser kommer in i 

träningslokalen). 

- Stanna inte på hyrda P-platser utanför lokalen. De som är märkta med registreringsnummer är hyrda av 

föreningen till instruktörerna och när man stannar där förhindrar man faktiskt föreningens verksamhet.   

- Vi rekommenderar att barnen har reflexer så att de syns ordentligt i mörkret.  

- Om annan än förälder hämtar/lämnar delge dem våra riktlinjer ovan så de slipper få tjatiga tillsägelser av 

oss ledare. 

 

Mvh // Petra 
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