
GRADERING våren 2021 för knatte- och barngrupper 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset kommer vi även denna termin 

genomföra graderingarna i anpassad form. 

Innehåll – graderingskrav 

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

kontakt. Det betyder att deltagarna i knatte- och barngrupperna endast kommer att visa 

följande på sin gradering: 

     - handtekniker 

     - bentekniker 

     - mönster 

     - styrketest 

     - teori 

Graderingstillfällen 

Graderingarna kommer att genomföras under perioden 31 maj-4 juni.  

Alla som anmält sig till gradering kommer att få en graderingsdag och graderingstid 

tilldelad.  

Man kan alltså inte välja graderingsdag. Vid planering av graderingstillfälle utgår vi från 

ordinarie träningsdagar för respektive barn. När planeringen för graderingen är klar kommer 

den delges er via e-post med en lista över vilka barn som graderar vilken dag och tid.  

Då vi är medvetna om att graderingen är en höjdpunkt som man gärna vill dela med sina 

barn kommer vi försöka planera in graderingen i grupper om ca 5 deltagare där alla får ha 

med sig en åskådare/barn. Då klarar vi av att hålla avstånd vid åskådarytan och inte vara för 

många i lokalen vid ett och samma tillfälle. Observera att vi kommer hålla strikt på att det 

maximalt får vara med en åskådare/barn. Det innebär exempelvis att eventuellt medföljande 

småsyskon inte kommer att tillåtas vara med inne i lokalen.     

Anmälan till gradering 

Även anmälan till gradering blir annorlunda denna termin.  

Ni anmäler ert barn genom att skicka ett mejl med namn på barnet och den grad barnet har 

nu (detta ser ni i TKD-passet). Ni skickar sedan med TKD-passet med barnet till träningen och 

erlägger graderingsavgiften via Swish eller PG-insättning. Sista anmälningsdag är 14 maj. 

 

För anmälan till gradering: 

     1. Skicka ett mejl till info@skovdetkd.se med barnets 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.  

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

 

Samtliga tre steg ovan skall vara klara senast 14 maj för att anmälan skall vara giltig. 

Delgivning av graderingsdag och tid 

Efter sista anmälningsdag kommer ni meddelas via mejl vilken dag och tid det blir gradering 

för ert barn.  
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Vi kommer också då kunna meddela exakta förhållandena för graderingen gällande möjlighet 

att vara med som åskådare. 

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 på ett bra sätt förbereda graderingsveckan. 

Mvh // Petra 

Skövde Taekwon-Do 

 


