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Välkomna till Instruktörsutbildning 
 
Taekwon-Do Sweden under ledning av Snr. Master Cindy Armstrong och Grand Master Yeo Chin Huat 
välkomnar er till en tränar och instruktörsutbildning i Göteborg. Kursen riktar sig till alla ledare och tränare 
i TKD klubbar och senior elever som vill lära sig att hålla i träningar och hur träningspass genomförs. 
 
Alla från 2:a Gup och uppåt uppmuntras att delta för att väcka intresset att bli tränare och förnya/uppdatera 
sina färdigheter i ledarskap av Taekwon-Do träningar. Det är viktigt att alla som är tränare och instruktörer 
i en klubb deltar i kursen. 
 
Vi kommer också i samband med utbildningen att ha en klubbledarträff där vi kommer diskutera hur våra 
klubbar skall utvecklas, bli fler elever och hur vi kan bli fler klubbar i organisationen. Men framförallt att vi 
träffas, knyter bekantskap med varandra och utbyter erfarenheter. Det är viktigt att vi alla medlemsklubbar 
håller kontakt med varandra för att vår organisation skall utvecklas. 
 
Anmälan till utbildningshelgen görs till Håkan Löf på mail utv@tkd-swe.com eller till Master Armstrong 
på mail master.carmstrong@gmail.com senast 23/4. 
Ange samtliga deltagares namn, grad och ny/repetition för respektive klubb. 
 
Kurskostnaden är 1500 kr för nya deltagare och 750 kr för repetition för hela helgen och betalas in 
klubbvis till Taekwon-Do Swedens plusgiro 547420-0 senast 23/4. Ange ”Kursavgift <antal> Ny <antal> 
Rep <klubb>” på betalningen.  
Ex ”Kursavgift 2 Ny, 3 Rep, Kicking TKD Klubb”  
 
Mer information med utbildningsprogrammet kommer att skickas ut 1v före kursen. 
 
Logi 
För långväga gäster erbjuds övernattningsalternativ i Göteborg:  
 
1. Kvibergs Vandrarhem och Stugby.  
http://www.vandrarhem.com Information: 031-43 50 55 - 16 min till Scandinavium med spårvagn.  
 
2. Hotell Allén http://www.hotelallen.se Information: 031-10 14 50 - Centralt beläget. Gångavstånd till 
Katrinelund. 250m till Avenyn och 800m till Liseberg.  
 
 
 

 
 

 
Väl mött! 
Snr. Master Cindy Armstrong 
Ordförande Taekwon-Do Sweden  


