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WTE Coach Seminar och Nationell Coach- och Domarutbildning 
Trelleborg 25–26 augusti 2018 
 
World Taekwondo Europe arrangerar en Coach Seminar i Trelleborg lördagen den 25 
augusti. Svenska Taekwondounionens domarkommitté kommer också arrangera en nationell 
coach- och domarutbildning helgen 25–26 augusti.   
 
Domarkommittén har infört en ny coachklass för coacher som får endast coacha på 
nybörjartävlingar, där ålderskravet är sänkt till året man fyller 16 år, med gradkravet minst 
4:e Gup. För att sedan få gå upp i C-coachklass är att uppfylla både ålderskravet samt att gå 
en coachutbildningsrefreshing.   
 
Auktoriserad utbildare: GM Chakir Chelbat, WTE Referee Chairman 
 
Plats:  lördag: Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, 231 56 Trelleborg 
 söndag: Trelleborg TKD klubb, Maskingatan 2, 231 66, Trelleborg 
 
Tider:   lördag kl. 09:00 – 18:00, både coacher och domare 
               söndag kl. 09:00 – 17:00, endast domare 
    
Krav: 

• Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen.  
• Ålderskravet för att få gå P- coachutbildningsklass är från året man fyller 16 år.  
• Ålderskravet för att få gå C- coachutbildningsklass eller domarutbildning är från året 

man fyller 17 år. 
• Gradkravet för att få gå domarutbildningen eller coachutbildnings klass P, är från 4: e 

Gup, det är dock inget gradkrav på att få gå coachutbildnings klass C. Samtliga STU- 
domare får också en STU- coachlicens. 

• För anmälan till B- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv C-domare i minst 
två år, inneha minst svart bälte 1 Dan och fylla minst 19 år under året. Deltagare ska 
aktiv delta under båda dagarna av utbildningen och klara samtliga delar av 
utbildningen inklusive det fysiska och skriftliga provet. 

• För anmälan till A- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv B-domare i minst 
tre år, inneha minsta svart bälte 2 Dan och fylla minst 22 år under året. Deltagare ska 
aktiv delta under båda dagarna av utbildningen och klara samtliga delar av 
utbildningen inklusive det fysiska och skriftliga provet på engelska. 
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Avgifter:  
WTE coachseminar   200 € 
Nationell coachutbildning    500 kr 
Refreshing    500 kr   
C-domarklass 1000 kr 
B-domarklass 1500 kr 
A-domarklass 2000 kr 
 
Svenska Taekwondounionen 
Nationella Coach- och domarlicenser är giltiga i två år, går man refreshing under tiden kommer 
den att förlängas med ytterligare två år från refreshingsdatumet. 
 
Kursavgiften betalas till STU:s bankgiro 5135–5493 SENAST fredagen den 17 augusti. Märk 
betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Kyorugi coachutbildning Trelleborg” alt ”Kyorugi 
domarutbildning Trelleborg”.  
 
Anmälan: 
Till den nationella coachutbildningen (endast dag 1) sker till coach.kyorugi@stuswe.se och 
till den nationella kyorugi domarutbildningen (både dag1 och dag2) sker till 
domare.kyorugi@stuswe.se SENAST fredagen den 17 augusti. Vid anmälan ska följande info 
på deltagare anges: Namn, födelsedata, email, telefonnr, fullständig adress, 
klubbtillhörighet, region. För domarutbildningen ska även anges grad, domarklass med 
datum för senast genomförd domarutbildning (ny utbildning eller refreshing, nationellt alt. 
Internationellt.  
 
STU är måna om allas rätt till sekretess och integritet och kommer se till att dina uppgifter 
används enligt gällande lagstiftning bl.a GDPR. Inskickade personuppgifter kommer att 
databearbetas, vilket inskickande personen vid anmälan godtar. 
 
Inför framtagning av nationella Coach- och domarlicenser kommer fotografering och 
verifiering av betalning mm. ske på plats.  
 
World Taekwondo Europe 
WTE:s coachlicenser är gitliga i två år och kostar 200 €. Betalningen kan ske kontant på plats 
och registreringen för WTE coachlicens sker genom WTE:s hemsida:  
https://worldtaekwondoeurope.org/events/up-coming-table-view/coaches-seminar-by-
etu/wte-coaches-seminar-sweden-trelleborg 
 
Övrig information:  
Medtag TKD-skor alt gympaskor, skriftmaterial samt kvitto på betald kursavgift. 
Domarboken och coachutbildningsmaterialet är tillgängliga genom STU:s hemsida 
http://stuswe.se/domare/domarregler/ för eventuell utskrift inför utbildningen.  
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Samtliga deltagare ska vara ombytta under hela utbildningen, dag 1 med träningsoverallen 
på och dag 2 med Taekwondo dräkten och bältet på.    
Varmt välkomna med er anmälan! 
 
 
 
Reza Abrishami 
Ordförande 
Domarkommitté 
reza.abrishami@stuswe.se 
070-768 48 40  


