
Träningsinformation för grupperna A, B och C  

Från och med 6 september går träningsgrupperna A, B och C över till träning inomhus.  
Det innebär att samtliga grupper kommer att träna på sina ordinarie träningstider.  
Se träningsschema här: http://www.skovdetkd.se/kalendarium/schema_ht_2021.pdf  

Anpassningar 
Följande anpassningar för träningen gäller fortfarande pga rådande pandemi: 
- Endast de som är friska tränar. Har man förkylningssymptom stannar man hemma. 
- Endast instruktörer och de som tränar har tillträde till träningslokalen.  
- Alla kommer ombytta till träningen (undantaget instruktörer).  
- Man väntar utanför träningslokalen tills samtliga i föregående träningsgrupp lämnat lokalen. 
Instruktören ansvarig för föregående träningspass kommer att meddela när man kan komma in i 
träningslokalen. 
- Alla använder handdesinfektion när de kommer in i träningslokalen.  

Träningsavgift 
Sista datum att erlägga träningsavgift för höstens träningstermin är den 10 september.  
Information om betalning finns i länken ovan med träningsschema. Ingen faktura skickas utan man 
erlägger avgift enligt information i ovannämnda dokument. 

Klubbkläder 
Vill man beställa klubbkläder så gör man det via Intersport. Länk till web shop: 
https://team.intersport.se/skovde-taekwon-do  
Intersport hälsar även att de har 25% på allt i butik och på intersport.se från och med 6/9. 

Beställning av dräkter och träningsutrustning 
Då vi har begränsning av tillträde till träningslokalen har vi inte heller vårt sekretariat öppet, så 
beställningar av dräkter och utrustning hanteras via e-post.  
Ni kan se vad man kan beställa genom föreningen här: 
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/utrustning.pdf  

Trafiksituationen utanför träningslokalen 
Vi påminner återigen om att vi behöver hjälpas åt för att förbättra trafiksituationen utanför 
träningslokalen.  
Vi har ett starkt önskemål att minska trafikflödet utanför träningslokalen och vädjar till alla att 
undvika att köra förbi passagen utanför träningslokalen.  
Detta dels för att öka säkerheten för de som går till och från lokalen, dels för att minimera risken att 
få in avgaser i träningslokalen.  
Vi påminner även om att inte parkera på de förhyrda platserna mittemot träningslokalens entré.  

 
Vi ser fram emot en givande träningshöst  

Mvh // Petra  
Skövde Taekwon-Do 
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