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Information inför en ny termin 
År 2020 kommer att gå till historien med all säkerhet. Året allt förändrades! Frågan vi ställer oss 
nu, när tar det slut? Kommer vi att kunna återgå till det normala igen till 
hösten?  Jag utgår ifrån det och kommer att planera som vilken höst som 
helst. Så ha det i åtanken att vi utgår från en normal höst med beredskap 
att anpassa om det behövs.  

VIKTIGT  
Vi ber er maila Patrik om ni tråkigt nog inte vill fortsätta. Detta gäller 
samtliga grupper. Innan vi vet vilka som ska vara kvar kan vi inte 
garantera schemat för samtliga grupper. 
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Nästa termin  

Åldersindelningar  

Vi startar hela schemat den 24 augusti. Alla grupper kommer 
att återgå till normala träningstider som innan Corona i 
respektive ålder och bälten. Barn yngre än 12 år och som har 
grönt bälte tränar endast torsdagar med vuxna (under Corona 
så var det speciallösning) Övriga tider med barngrupp 2 8-12 
år. 

Året dem fyller 12år får dem välja att träna de övriga dagarna 
med vuxna.  Men allt kan komma ändras vid start av terminen. 
Fram till dess utgå ifrån att det blir på så vis.  

Även de med lägre grad som fyller 12 år i år  kan välja grupp 
med vuxna 2. Dock är det upp till grönt streck (7-2kup) tider 
som gäller då.   

Barnen som tränade onsdagar 16.15-17.00, 5-7 år i våras flyttas 
till onsdagar 17.10-18.00.  

Från grupp 5-7 åringar till 8-12 år  

Det är en speciell tid och övergång. Många föräldrar är ivriga 
att flytta barnen till 8-12 år gruppen så fort de fyllt 8 år vilket 
man ska vara försiktigt med. Detta vill jag lyfta så att ni inte 
stressa med flytten. Det är två helt olika typer av träningar och 
från att vara den som vet mest till att veta minst bland stora 
barn är tufft! Så har barnet fyllt 8 år precis, rådfråga med mig 
innan ni förhastar eller låt dem börja där de slutade så flyttar 
vi under terminen. Vi ser att många slutar efter flytten om det 
inte sker med försiktighet. Dessutom är det inte bara jag som 
är tränare på de olika passen vilket man också ska tänka på. 

8-12 år 
Barngrupp 1 (vita bälten med eller utan streck) 
Barngrupp 2 (gult bälte eller mer) 

Vi har hamnat i ett läge då vi inte kan slå ihop grupperna som 
vi brukar göra. Det blir för många från respektive grupp till en 
grupp. Detta är mycket positivt och ett bra betyg. Vi kommer 
göra allt för att behålla tiderna men nån justering blir det som 
det ser ut idag.  Jag utgår så klart att alla vill vara kvar och 
träna med med oss.  

+13 år 
Från grönt bälte 
Detta innebär att man tränar även torsdagar istället för 
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Vad vi siktar på 
här näst 

Dessa 3 st event ska vi 
med all säkerhet delta på. 
Skriv upp datumen. Vi 
behöver även domare och 
coacher. Kommer vi kunna 
resa utomlands så siktar 
på den polska tävlingen 
också i november. 

Ett preliminärt schema med alla tider finns i mailet  
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tisdagar.  

S.W.A.T  Elitsatsning 

Denna grupp är för dem som vill träna extra och satsa mer på sin Taekwon-Do. Man måste vara 
12år och minst grönt bälte. Man kan få dispens för både bälte och ålder.. Detta söker man via 
Patrik.  När man är med i denna gruppen så väljer man inte att träna när man känner för det utan 
då gäller det att träna när det är träning för S.W.A.T  utöver vanliga träningen. Det är satsning 
från Patriks och er sida.  

Tävlingar till hösten 

STL den 17 oktober avgörs det om vilka som ska till landslaget, tränarna och vilken klubben som 
vinner ligan. Ska vi vara med? Klart att vi ska!  Från 13 år och grönt bälte. 

18 oktober och 28 november är det 2 st  barntävlingar som vi också ska delta på. Från 8 år upp till 
12 år det som gäller.  

Träning under juni och augusti 

Vi håller träning tisdagar under juni måndag 17.00 för 8-12 år och 18.10 för äldre.  
Det är inte omöjligt vi gör något  liknade i början av augusti innan terminen startar. Vi 
återkommer med det i så fall.  

Träningsläger juli på Vidablick  

Det vore superkul om vi kunde ses på lägret klubben håller i på Vidablick den 22 juli för 8-12 år 
23-26 juli för äldre. Mer än hälften av platserna är redan bokade så anmäl er nu om ni vill vara 
med. Ni hittar informationen på hemsidan gällande lägret.  Nyttja gärna bidraget som finns 
tillgängligt för alla. Bidraget gått ut på att man får tillbaka en del av kostnaderna på lägret.  

Se hemsidan för mer information.  

Vi med styrelsen och instruktörer vill önska alla en  

trevlig sommar och semester  
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