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WT Nationell Kyorugi domarutbildning Värnamo 21 augusti 2022 

 
Svenska Taekwondounionens domarkommitté arrangerar i samarbete med Viper Taekwondo 
förening en domarutbildning söndagen den 21 augusti. 
 
Plats: Växjövägen 26 G, 331 42 Värnamo 
                  
Tid:   söndag   kl. 10:00 – 17:00 
 
Auktoriserad utbildare  
Reza Abrishami, WT Educator & Technical Delegate 
 
Deltagandekrav 

• Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen.  

• Lägsta grad och ålder för de olika domarklasserna:  
C-klass:  4 Gup, det år man fyller 17 år 
B-klass:  1 Dan, det år man fyller 18 år 
A-klass:  2 Dan, det år man fyller 20 år  

• För anmälan till B- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv C-klassdomare 
med minst 10 registrerade tävlingsdagar, ska dessutom bli godkänd utvärderade på 
två efterföljande tävlingar.   

• För anmälan till A- domarklass, krävs det att deltagare ha varit aktiv B-klassdomare 
med minst 20 registrerade tävlingsdagar som B-klassdomare, ska dessutom bli 
godkänd utvärderade på tre efterföljande tävlingar. 

• Samtliga deltagare ska aktiv delta under utbildningen och klara samtliga delar 
inklusive det fysiska och skriftliga provet enligt nedan: 

o Till C-domarklass, klara av minst 50% av det skriftliga provet. 
o Till B-domarklass, klara av minst 60 % av det skriftliga provet. 
o Till A-domarklass, klara av minst 70 % av det skriftliga provet på engelska. 

• Endast kvalificerade domare får anmäla sig till refreshingdelen eller till delen för 
upphöjd domarklass.  

• För att erhålla domarlicens måste man vara behörig STU coach. 
 
Avgifter:  
Domarrefreshing   500 kr   
Ny C-domarklass   600 kr 
Ny B-domarklass   800 kr 
Ny A-domarklass 1000 kr 
 
Licenserna är giltiga i två år, går man refreshing under giltighetstiden kommer den att förlängas 
med ytterligare två år från refreshingsdatumet. 
 

http://www.svenskataekwondounionen.se/
mailto:info@svenskataekwondounionen.se
https://www.svenskataekwondounionen.se/domare-2-2/medlemsavgift/
https://www.svenskataekwondounionen.se/domare-2-2/behoriga-coacher/
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Kursavgiften betalas till STU:s bankgiro 5135–5493 samtidigt som anmälan SENAST måndagen 15 
augusti. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Kyorugi domarutbildning Värnamo”. 
Vid förhinder betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. 

 
Anmälan: 
Sker SENAST måndagen den 15 augusti genom följande Google Formulär 
 
Inför framtagning av berörda licenser ska ett digitalt porträttsfoto i jpg- format med vit 
bakgrund bifogas vid anmälan. Det är viktigt att fotot är av god kvalitet och uppfyller dessa 
krav: 

• Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt. 
• Båda ögonen ska vara helt synliga och blicken ska vara riktad mot kameran. 
• Fotografiet ska ha god skärpa. Reflexer får inte synas i glasögon. 
• Du får inte ha mörka eller färgade glasögon. 
• Du får inte ha någon keps eller liknande. 
• Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara vitt och utan skuggor. 
• Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet. 

Om fotot inte uppfyller kravet kommer berörd licens inte kunna tas fram. Framtagna licenser 
skickas till angivna föreningsadresser 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. 
 
Fika: Under utbildningen kommer att bjudas på fika. 
 
Övrig information:  
Medtag TKD-skor alt gympaskor och skriftmaterial. Samtliga deltagare ska vara ombytta under 
utbildningen och ha på sig Taekwondodräkten med bältet på. 
 
 
Varmt välkomna med er anmälan! 
 

Reza Abrishami 
Ordförande 
Domarkommitté 
reza.abrishami@svenskataekwondounionen.se 
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