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din utveckling är vårt mål

VERKSTAD

Välkomna till
”Taekwon-Do verkstad”,
ett koncept av en träningsform för
alla dem som vill förbättra sina
kunskaper inom sporten Taekwon-Do
ITF. Med en serie av träningsläger
i projektet ”Taekwon-Do verkstad” vill vi
ge möjligheten för många TKD-utövare
i landet att få hjälp med sin träning
oberoende av avanceringsnivå. Att många
TKD-intresserade kommer att samlas på en
plats är också en utomordentlig möjlighet till
erfarenhetsutbyte och även att knyta egna
kontakter.
”Taekwon-Do verkstad” är som en utbildning och ett
träningsläger på samma gång med inriktning på tre
grundpelare: teknik, gradering och tävling. Målet är att
med återkommande träffar runt om i landet kunna hjälpa
alla intresserade med utveckling av sin egen träning, både
som aktiv tävlingsutövare och som instruktör.
Följande ämnen kommer att bearbetas under träffen i
Stockholm den 21 januari.
• Uppvärmning behöver inte vara tråkig
Tips som gör uppvärmning till en effektiv del av träningen.
• Grundteknik och friteknik
Teknikträning som grund för framgång.
• Tävling och snabbhet
Grunderna i snabbhetsträning.
• Gradering
Tips för ofta förekommande problem.
Vi ses i januari i Stockholm!
Taekwon!

Swavek Dydiszko

VERKSTAD

ANSVARIGA LEDARE - TAEKWON-DO VERKSTAD
HUVUDINSTRUKTÖR
Master Swavek Dydiszko, 8 Dan

Tränat kampsport i 50 år.
Landslagstränare och coach för det Svenska
Landslaget ITF sedan 1991-2015 med sammanlagt
215 medaljer från VM och EM genom åren.

ASSISTERANDE INSTRUKTÖRER
Master Mimmi Oskarsson, 7 Dan

Tränat kampsport i 36 år.
Aktiv medlem i det Svenska Landslaget ITF under
åren 1993-2010 med 28 medaljer från VM och EM i
tre tävlingsgrenar: sparring, mönster och
krosstekniker.
Största individuella meriter: VM 3:a i kamp 1999,
VM 3:a i mönster 1999 och 2007.
Team Manager för svenska landslaget sedan 2005.

Petra Dydiszko, 6 Dan

Tränat kampsport i 29 år.
Aktiv medlem i det Svenska Landslaget ITF under
åren 1997-2014 med 49 medaljer från VM och EM
i fyra tävlingsgrenar: sparring, mönster, krosstekniker och speciella tekniker.
Största individuella meriter: VM 2:a i kamp 2011,
VM 3:a i kamp 2005.

Arto Alahäivälä, 6 Dan

Tränat kampsport i 33 år.
Aktiv medlem i det Svenska Landslaget ITF under
åren 2003-2012 med 8 medaljer från VM och EM i
tre tävlingsgrenar: sparring, mönster och krosstekniker.
Största individuella meriter: VM 3:a i kamp 2005,
VM 3:a i mönster 2011.
Assisterande landslagstränare och coach mellan år
2013-2015. Landslagstränare och coach mellan år
2016-2022.
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DATUM
Utbildning/träningsläger ”Taekwon-Do Verkstad” kommer att arrangeras
på lördag den 21 januari 2023.
- Samling för registrering är på lördagen den 21 januari kl. 09.00.
- Träningslägret avslutas samma dag kl. 18.00.

PLATS
Platsen för lägret är:
Torsviks skola, Skolvägen 3-5, 181 33 Lidingö, Stockholm.

VEM KAN DELTAGA?
Träningslägret ”Taekwon-Do Verkstad” är öppet för både flickor/kvinnor och pojkar/män
som är 13 år eller äldre. Lägsta graden för att kunna deltaga i lägret är 6 Kup (grönt
bälte).

TRÄNING
Träningen under lägret kommer att ledas av Master Swavek Dydiszko med hjälp av
assisterande instruktörer.

PROGRAM
Lördag 21/1
09.30-12.00 - Träningspass 1
12.00-14.00 - Lunchpaus
14.00-15.30 - Träningspass 2
15.30-15.45 - Paus
15.45-17.45 - Träningspass 3
17.45-18.00 - Gruppfotografering

UTRUSTNING
Deltagare i träningslägret ”Taekwon-Do Verkstad” skall ha följande utrustning med sig:
- dobok och bälte
Bra att ha kan också vara:
- sparringutrustning i form av handskar och fotskydd
- papper och penna för noteringar
- vattenflaska
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AVGIFT och ANMÄLAN
Avgiften för att deltaga i träningslägret ”Taekwon-Do Verkstad” är 600 kr.
Anmälan till lägret sker i två steg:
1. Skicka in anmälan genom webbfolmulär on-line här >
2. Betala lägeravgiften.
Avgiften för lägret kan man betala på två sätt:
Alt. 1
Med banköverföring till plusgirokonto:
Skövde TKD Club, nr: 475 34 59-9
Alt. 2
Via Swish insättning.
Skövde TKD Club, nr: 123 624 45 86
För att swisha kan du också skanna QR-koden:
Obs! Oberoende av betalningsmetod vänligen märk betalningen med:
”TKD-verkstad + namn på deltagare”.
Så fort avgiften för deltagande i träningslägret är Skövde TKD Clubs konto tillhanda
kommer också en separat bekräftelse på anmälan att skickas till berörda personer via
e-post.
Länk till anmälningsformuläret finns även på: www.itfsverige.se
Vid frågor skicka e-post till: info@skovdetkd.se

VILLKOR
§1 Ingen sista anmälningsdag finns då principen ”först till kvarn” tillämpas och bestäms
efter inkomna anmälningar on-line samt betalningar av träningslägeravgift.
Obs! Begränsat antal platser.		
§2

Deltagarna bestämmer själva om de vill deltaga i seminariet aktivt fysiskt eller
passivt som åskådare eller båda delarna. Avgiften för att deltaga i seminariet 		
är samma oberoende av vilken form av deltagande man väljer.

§3

Vid fall av avbokning av sin anmälan gäller följande:
a) 8 eller fler dagar innan seminariet = 50% av kursavgiften återbetalas
b) 7 dagar eller färre innan seminariet = ingen återbetalning
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LUNCH
Deltagarna i TKD-verkstad ansvarar själva för sin lunch under träningslägret.

FOTO & FILMNING
Under träningslägret är det tillåtet att fotografera och filma för eget bruk.
Träningslägret kommer även att dokumenteras via foto och film från arrangörens sida.
Detta material kan komma att användas vid reportage från arrangemanget samt i marknadsföringssyfte för kommande träningsläger. Vid anmälan on-line till träningslägret
markerar varje deltagare om det är OK eller inte för personen i fråga att förekomma på
bild/film i ovannämnda syfte.

Välkomna till en oförglömlig dag med Taekwon-Do!
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