
Träningsinfo HT 2021 – Grupp H 
 

Även om sommaren endast är i sitt inledningsskede så är det viktigt att kunna börja planera inför 

hösten och därför skickar vi information till er om träningsgrupper och träningsschema redan nu.  

Det är såklart omöjligt för oss att veta hur restriktionerna kommer att se ut till hösten, så vi får 

återkomma med exakta riktlinjer kring träningen strax innan träningsstart.  

Den plan vi nu lagt är med utgångspunkt att vi kan träna inomhus med samtliga grupper.  

Träningstid kan komma att korrigeras inledningsvis under höstterminen ifall vi behöver starta 

terminen med träning utomhus för de äldre grupperna.  

Ändring av namn på träningsgrupperna 

Då det uppstått en del frågetecken kring träningsgrupperna beroende på namnet på grupperna 

har vi valt att från och med höstterminen ha neutrala namn på grupperna.  

Grupperna kommer ha namn med bokstav från A till J då vi har 10 olika träningsgrupper inom 

föreningens verksamhet.  

Tilldelning av träningsgrupp 

Vilken träningsgrupp man erbjuds plats i avgörs av ett flertal olika faktorer. Vid indelningen ser vi 

till gruppstorlek, sammansättning av gruppen utifrån ålder, kön och avanceringsnivå, individuell 

bedömning utifrån tidigare träningsverksamhet m.m.  

Det går med andra ord inte att välja träningsgrupp utan man anmäler sitt intresse för fortsatt 

träning och erbjuds sedan plats i någon av Skövde TKD:s träningsgrupper.  

Skulle det vara så att erbjuden träningstid inte fungerar meddelar man detta via e-post och 

avsäger sig då sin plats i aktuell träningsgrupp.  

Vi uppskattar att man i sådana fall meddelar eventuellt avhopp så snart som möjligt då det finns 

en lång kölista till träningsverksamheten och långt ifrån alla som vill träna har blivit erbjuden en 

plats i hösten träningsgrupper.  

Föräldrautbildning 

Vi hoppas kunna genomföra vår årliga föräldrautbildning fysiskt innan terminsstarten. Om 

restriktionerna säger annat kommer vi att genomföra föräldrautbildningen digitalt.  

Vi ber er redan nu markera söndag 12 september i kalendern för den obligatoriska årliga 

föräldrautbildningen.  

Vi återkommer med tid då vi fastställt om utbildningen kommer att genomföras digitalt eller 

fysiskt.  

Träningsgrupp HT -21 

Ditt barn erbjuds en plats i träningsgruppen: Grupp H 

Träningstid: tisdagar kl. 16.30-17.15 

Träningsstart: tisdag 14 september 

Se hela träningsschemat samt viktiga datum här: 

http://www.skovdetkd.se/kalendarium/schema_ht_2021.pdf  

 

Vi önskar er alla en fantastisk sommar och vi ses igen till hösten! 

Petra 

Skövde Taekwon-Do 

http://www.skovdetkd.se/kalendarium/schema_ht_2021.pdf

