
 
SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN 

 

WT Nationell Poomsaedomarutbildning Göteborg 25 februari 2023 

 
Svenska Taekwondounionens domarkommitté anordnar i samarbete med Haga 
Taekwondoklubb en domarutbildning i Poomsae den 25 februari 2023. 
 
Plats: Skeppsgossegatan 10, 41459 Göteborg 
                         
Tid och datum: lördag 25 februari 2023, kl. 10:00-18:00 
 
Utbildare  
Abtin Khoshnood 
domare@svenskataekwondounionen.se 
 
Deltagandekrav 

• Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen.  

• Lägsta grad och ålder för de olika domarklasserna:  
o För C-klass: inneha minst 4 Gup, 16 år fyllda. Ska kunna T1–P3. 
o För B-klass: inneha minst 1 Dan, det år man fyller 18. Ska kunna T1–P8. 
o För A-klass: inneha minst 2 Dan, det år man fyller 20. Ska kunna T1–P8.  

• För B-domarklass krävs därutöver att man ska ha varit aktiv C-domare med minst 10 
tävlingsdagar (den äldsta tävlingen får inte vara äldre än två år räknat från 
tidpunkten vid deltagande på domarutbildning) samt godkänd utvärdering på två 
efterföljande tävlingar.  

• För A- domarklass krävs därutöver att man ska ha varit aktiv B-domare med minst 20 
tävlingsdagar som B-klassdomare (den äldsta tävlingen får inte vara äldre än två år 
räknat från tidpunkten vid deltagande på domarutbildning) samt godkänd 
utvärdering på tre efterföljande tävlingar. 

• Samtliga deltagare ska aktivt delta under utbildningen och klara samtliga delar 
inklusive skriftligt prov, scoring (poängsättning) och Poomsae (utförande). För 
godkännande av det skriftliga provet krävs 75 % rätt för samtliga klasser. 

• Endast kvalificerade domare får anmäla sig till refresh eller till nästa domarklass.  

Avgifter  
Domarrefreshing 500 kr   
Ny C-domarklass 1100 kr 
Ny B-domarklass 1300 kr 
Ny A-domarklass 1500 kr 
 
Domarlicenserna är giltiga i två år. Deltar man på refreshing under giltighetstiden kommer 
domarlicensen att förlängas med ytterligare två år från datumet man deltog på refreshing. 
 
 
 

https://www.svenskataekwondounionen.se/domare-2-2/medlemsavgift/
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Kursavgiften betalas till STU:s bankgiro 5135–5493 samtidigt som anmälan SENAST fredagen den 
10 februari 2023. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Poomsaedomarutbildning 
Göteborg”. Anmälningsavgiften betalas under inga omständigheter tillbaka. 

 
Anmälan 
Sker SENAST fredagen den 10 februari 2023 oktober genom följande Google Formulär. 
 
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. 
 
Övrig information:  
Medtag TKD-skor alternativt gympaskor och skriftmaterial. Samtliga deltagare ska vara 
ombytta under utbildningen och ha på sig Taekwondodräkt (Dobok) med bältet på. 
 
 
Varmt välkomna! 

https://forms.gle/pBrSnHbvuccQ9g9f6

	WT Nationell Poomsaedomarutbildning Göteborg 25 februari 2023

