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1. Definition 
Instruktörsreglementet har till syfte att definiera olika roller och bestämmelser för instruktörer som 
arbetar aktivt inom Svenska ITF Förbundet. Reglementet är officiellt och alla medlemsföreningar 
inom SIF förväntas följa föreskrifterna i reglementet.  

 

2. Instruktörsindelning inom Taekwon-Do ITF 
Att vara instruktör inom en förening som bedriver verksamheten inom sporten Taekwon-Do ITF är 
ett ansvarsfullt uppdrag som regleras av både internationella och nationella bestämmelser. 
Instruktörer fördelas enligt följande: 

• Instruktör med internationell behörighet 
• Instruktör med nationell behörighet 

 

3. Allmänna krav för instruktörer 
Samtliga instruktörer skall uppfylla följande krav: 

1. Måste vara medlem i en förening ansluten till Svenska ITF Förbundet. 
2. Måste inneha officiellt certifikat godkänt av både International Taekwon-Do Federation och 

Svenska ITF Förbundet. 
3. Måste ha en aktuell Instructor Teaching License utfärdad av International Taekwon-Do 

Federation. 
4. Måste ha korrekt ifyllt nationellt Taekwon-Do pass. 

 

4. Internationell instruktör  
För att klassas som internationell instruktör behöver man uppfylla följande krav: 

1. Ha graden mellan 4-9 Dan. 
2. Ha deltagit i den internationella instruktörskursen: International Instructors Course.  

Internationell instruktör har följande behörighet inom Svenska ITF Förbundet: 

• Genomföra graderingar till Kup- och Dan-grader enligt de föreskrifter som finns reglerade i 
det Nationella Graderingsreglementet. 

• Vara graderingsinstruktör i förening inom Svenska ITF Förbundet. 
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5. Nationell instruktör 
Inom Svenska ITF Förbundet finns följande nationella roller för instruktörer för 
medlemsföreningarna: 

• Huvudansvarig instruktör  
• Instruktör 
• Assisterande instruktör 
• Barninstruktör 

 
6. Huvudansvarig instruktör 
Varje förening inom Svenska ITF Förbundet skall ha en huvudansvarig instruktör vilket har i uppgift 
att koordinera den tekniska verksamheten i föreningen. Huvudansvarig instruktör skall ha graden 
mellan 1-9 Dan. Personen bör också genomgå nationell instruktörsutbildning steg 1 och steg 2.  

 

7. Instruktör 
Instruktören i föreningen bör ha minst 1 Dan. Ifall detta inte kan uppfyllas kan personer med 1-2 Kup 
agera som instruktör dock med aktiv hjälp och övervakning av en annan person med graden 1-9 Dan.  
Personen bör genomgå nationell instruktörsutbildning steg 1 och steg 2. 
Huvudansvarig instruktör kan självklart också agera som föreningens instruktör.  
 

8. Assisterande instruktör 
Huvuduppgiften för en assisterande instruktör är att bidra med hjälp till föreningens instruktör i den 
dagliga verksamheten Vem som har uppdraget och i vilken omfattning uppgiften som assisterande 
instruktör i en förening skall bestämmas tillsammans med föreningens ansvariga instruktörer och 
föreningens styrelse. 
Personen bör genomgå nationell instruktörsutbildning steg 1 och steg 2. 

 

9. Barninstruktör 
Uppgiften för en barninstruktör är koordinering och ledning av träningsverksamheten för barn.  
Ansvarig person skall genomgå den nationella barnledarutbildningen.  
Vem som har uppdraget och i vilken omfattning uppgiften som barninstruktör i en förening är skall 
bestämmas tillsammans med föreningens ansvariga instruktörer och styrelse. Det rekommenderas 
också att personen i den rollen skall vara myndig.  

 

10. Krav på instruktörer för medlemsförening inom Svenska ITF Förbundet 
En förening inom Svenska ITF Förbundet har följande krav på instruktörer. Detta för att bedriva 
verksamheten på ett säkert sätt med god teknisk kvalité som huvudmål: 

• Huvudansvarig instruktör - som ansvarar för träningsverksamhetens planering  
• Instruktör - som leder den dagliga träningsverksamheten  
• Graderingsinstruktör - som ansvarar för föreningens graderingar (se pkt 4) 


	Svenska ITF Förbundet
	Instruktörsreglemente

