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WT Nationell Kyorugi coachutbildning Online 4 februari 2023 

Svenska Taekwondounionens domarkommitté arrangerar en nationell coachutbildning online 
lördagen den 4 februari kl. 10:00 – 17:00 (lunchpaus kl. 13:00 – 14:00). 
 
Auktoriserad utbildare  
Reza Abrishami 
1st Class IR, WT Educator & Technical Delegate  
 
Krav inför anmälan: 

• Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen.  

• Har fyllt eller fyller 16 år under året då utbildningen genomförs. 

• Gradkravet för att gå coachutbildning för åldrarna 16 - 17 är minst 4 Gup. Det finns 
dock inget gradkrav för att gå coachutbildning från det året man fyller minst 18 år.  

 
För att bli domare alt. befordrat till högre domarklass krävs det att vara behörig STU-coach. 
 
Kursavgift: 500 kr, vilken betalas till STU:s bankgiro 5135–5493 SENAST tisdagen den 31 
januari. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Kyorugi coachutbildning 4 februari 
2023”. *Vid förhinder betalas inte kursavgiften tillbaka. 
 
Coachlicensen är giltig i två år, går man en ny coachutbildning under giltighetstiden kommer den 
att förlängas med ytterligare två år från utbildningsdatumet. 

 
Anmälan: Sker SENAST tisdagen den 31 januari genom följande Google Formulär. 
 
Registrering: Efter anmälan till utbildningen genom Google Formuläret nämnd ovan, sker 
registrering för åtkomst till online utbildningen genom denna Meeting Registration. 
 
Inför framtagning av Coachlicenser 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. 
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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. 
 
 
 
Varmt välkomna med er anmälan! 
 

Reza Abrishami 
Ordförande 
Domarkommitté 
reza.abrishami@svenskataekwondounionen.se 
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