
Medlemsinfo 2021-02-12 
Träningsgrupp: Barn A 

Skickar en påminnelse om att det är uppehåll i träningen under sportlovet.  
Det betyder att det inte är någon träning för Barn A under vecka 7 utan vi ses igen på 
måndag den 22 februari. 

Jag vill även passa på att skicka en stor tumme upp då trafiksituationen utanför 
träningslokalen varit mycket bättre denna vecka. Bra jobbat alla!  

Saxar även in lite ”bra att ha koll på info” i detta meddelande.  
Det är ju sådant vi informerat om tidigare men förstår att det är mycket information att 
hantera från olika håll så lätt att glömma något  

Önskar er ett fint sportlov! 

Mvh // Petra Dydiszko 
Ansvarig för knatte- och barnträningen 
Skövde Taekwon-Do 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Träning 

- Endast de som är friska tränar, vi stannar hemma vid sjukdomssymptom. 
- Barnen ska komma ombytta och klara till träningen (självklart ska de ha jacka nu när det är kallt 
ute). 
- Barnen lämnas och hämtas utanför entrén, området vid konerna framför trappan, där instruktören 
möter upp. 
- Alla rengör sina händer med handdesinfektionsmedel när de kommer in i träningslokalen. 
- Endast de som tränar i aktuell träningsgrupp samt instruktörer har tillträde till träningslokalen. 
- Vi minimerar trängsel vid in- och utgång till träningslokalen. Detta sköts genom att instruktör 
ansvarar för och styr in- och utsläpp. 

På plats i tid 

Insläpp för Barn A sker kl. 17.15-17.25. 
Vi påminner om att alla ska vara på plats senast fem minuter innan träningsstart. 

Träningsavgift 

Träningsavgiften för vårterminen skall erläggas senast den 28 februari.  
Info om avgift samt hur man betalar finns i träningsschemat: 
http://www.skovdetkd.se/kalendarium/schema_vt_2021.pdf  

Graderingskrav 

Graderingskraven finns för nedladdning på föreningens hemsida www.skovdetkd.se i menyraden till 
vänster.  
För alla som är under 13 år är det kraven för min/kad som gäller. Har man fyllt 13 år är det jun/sen 
man ska titta på.  
Man ska alltid fokusera på kraven för nästkommande grad. Sin nuvarande grad ser man i TKD-passet.  

http://www.skovdetkd.se/kalendarium/schema_vt_2021.pdf
http://www.skovdetkd.se/


Se även bild över alla utbildningsgrader: 
http://www.itfsverige.se/dokument/kupsystem/kupsystem_A3.pdf  

Beställning av utrustning 

Eftersom vi inte kan ha sekretariatet i träningslokalen öppet nu så sköter vi all form av beställningar 
av dräkter och utrustning via e-post. 

Ni skickar ett mejl till oss med info om vad ni önskar beställa och vi meddelar er när varorna kommit 
till föreningen.  
Vi ordnar med utlämning i samband med insläppet till träning. Den utrustning man kan beställa 
genom föreningen hittar ni här: http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/utrustning.pdf  

Beställning av klubbkläder 

Beställning av klubbkläder görs av varje enskild medlem via Intersport.  
Länk till webshoppen är: https://team.intersport.se/skovde-taekwondo-club/  

Trafiksituationen utanför träningslokalen 

Vi ber er vänligen respektera följande: 

- Undvik genomfart utanför träningslokalen. Om man absolut behöver köra utanför träningslokalen 
ber vi er vänligen att köra i mycket låg hastighet. 
- Parkera längre bort från entrén och ta er till lokalen till fots. 
- Undvik på- och avstigning utanför träningslokalens entré, området vid konerna. 
- Undvik tomgångskörning i anslutning till träningslokalens entré, så vi slipper få in avgaser i 
träningslokalen då vi har våra ventilationsintag där. 
- Parkera inte på förhyrda parkeringsplatser. Dessa är hyra även under kvällstid. De två platser som är 
markerade med reg. nr är hyrda för föreningens instruktörer. 

Information och kontakt med föreningen 

Som vi tidigare informerat om ber vi er hålla er uppdaterade om information på föreningens hemsida 
och FB-sida. Undrar ni över något som ni inte finner information om där sker kommunikation med 
föreningen via mejl.  
Då föreningen har över 220 medlemmar kan det dröja någon dag innan ni får svar men vi gör vårt 
bästa för att svara så snart vi kan på inkomna e-postmeddelanden. 

Informationsutskick via e-post 

Vi kommer under vårterminen fortsätta med regelbundna informationsutskick via e-post. Önskar ni 
få utskicken till en ytterligare e-postadress eller byta adress, vänligen meddela oss detta via mejl så 
uppdaterar vi mejllistan.  
Observera att information/del av information kan skilja sig åt för olika träningsgrupper, så är ni flera i 
familjen som tränar i olika grupper är det viktigt att ni noterar vilken träningsgrupp informationen 
riktar sig till.  
Detta står i ämnet på utskicket samt högst upp i meddelandet. 

Medlemsinfo på hemsidan 

Det finns en speciell avdelning på föreningen hemsida som heter ”medlemsinfo/utskick”. 
Här lägger vi ut kopia på den information som skickats via e-post, så skulle något mejl råka komma 
bort hittar ni alltid utskicken här: http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/medlemsinfo.htm  

http://www.itfsverige.se/dokument/kupsystem/kupsystem_A3.pdf
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/utrustning.pdf
https://team.intersport.se/skovde-taekwondo-club/
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/medlemsinfo.htm

