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WT nationell kyorugi coachutbildning & domarrefreshing Malmö 9 mars 

 
Svenska Taekwondounionens domarkommitté arrangerar i samarbete med Södra 
Taekwondoförbundet en coachutbildning och domarrefreshing den 9 mars.    
 
Plats: Malmö, lokal meddelas inom kort. 
 
Tider: lördag   kl. 09:00 – 17:00 
 
Auktoriserad utbildare  
Reza Abrishami, 1st klass internationell domare 
Ordförande Domarkommitté 
  
Krav: 

• Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen.  

• Ålderskravet för att få gå D- coachutbildningsklass är från året man fyller 16 år. Dessa 
coacher får endast coacha på nybörjartävlingar. För att sedan få gå upp i C- coachklass 
är att uppfylla både ålderskravet samt att gå en coachutbildningsrefreshing. 

• 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 D, är från 4: e 
Gup, det är dock inget gradkrav på att få gå coachutbildnings klass C.  

 
Avgifter:  
Nationell coachutbildning alt domarrefreshing: 500 kr 
   
Kursavgiften betalas till STU:s bankgiro 5135–5493 SENAST söndagen den 3 mars. Märk 
betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Kyorugi domarrefreshing Malmö” alt ”Kyorugi 
coachutbildning Malmö”.  
 
Licenserna är giltiga i två år och går man refreshing under giltighetstiden kommer den att förlängas 
med ytterligare två år från refreshingsdatumet. 

 
Anmälan: 
Sker genom följande Google Formulär 
Inför framtagning av nationella licenser ska ett digitalt foto i id-kortsformat samt kvitto på 
betalning bifogas vid anmälan.   
 
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. 

http://www.taekwondo-fed.se/
mailto:info@stuswe.se
https://goo.gl/forms/KuiQxnMauPULjXdx2
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Fika: 
Under utbildningen kommer att bjudas på fika. 
 
Övrig information:  
Medtag TKD-skor alt gympaskor och skriftmaterial. Domarboken och 
coachutbildningsmaterialet kommer att vara tillgängliga genom STU:s hemsida för eventuell 
utskrift inför utbildningen. Samtliga deltagare ska vara ombytta under utbildningen med 
träningsoverallen på.    
 
 
Varmt välkomna med er anmälan! 
 

Reza Abrishami 
Ordförande 
Domarkommitté 
reza.abrishami@stuswe.se 
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