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Till alla föreningar anslutna till
Svenska ITF Förbundet

INBJUDAN
Kära TKD-vänner!

Å Svenska ITF Förbundets vägnar har vi den stora äran att inbjuda
er till 132:a ITF:s International Instructor Course (IIC) som kommer
att arrangeras i Sverige, Skövde den 17-19 augusti 2018.
Kursen kommer att ledas av ITF:s tekniska kommitté:
Grand Master Hector Marano, 9 Dan - Argentina
Grand Master Lan Kim Ung, 9 Dan - Tyskland
Master Paul McPhail, 8 Dan - Nya Zeeland
Vi ses i Skövde i augusti!
Taekwon!

Swavek Dydiszko, 8 Dan
Ordförande
IIC organisationskommitté

Robert Andersson, 6 Dan
Ordförande
Svenska ITF Förbundet

Svenska ITF Förbundet
Box 92026, 54102 Skövde
sif@itfsverige.se
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Datum och plats
Datum: 		
17-19 augusti 2018
Ort: 			Skövde
Träningshall: 		
Arena Skövde, Egnells Väg 1, 541 41 Skövde

Ankomst och mötesplats
Mötesplats för registrering innan IIC är Hotell Scandic Billingen som är beläget i centrala
Skövde. Adress: Hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, 541 30 Skövde.
Registreringen kommer att vara öppen på torsdag den 16 augusti kl. 18.00-22.00.
Det finns också möjlighet att registrera sig i Arena Skövde på fredagen den 17 augusti, strax
innan IIC börjar. Registreringen kommer då att vara öppen kl. 11.00-12.30.

IIC avgifter och andra kostnader
Grad

IIC deltagaravgift

Officiell middag (valfri)

1-3 Dan

2300 kr

500 kr

4-6 Dan

2600 kr

500 kr

7-8 Dan

2000 kr

500 kr

Anmälan och betalning
Anmälan till IIC gör man klubbvis genom att skicka ifylld Excel blankett: iic_sweden.xlsx
via e-post till SIF:s kansli: SIF@itfsverige.se
Vänligen gör anmälan till kursen så snabbt det går, dock senast den 15 juli.
Betalning av kursavgiften kommer ske mot faktura till respektive föreningar som anmält
deltagare till IIC.
Anmälan till ITF för IIC certifikat gör Svenska ITF Förbundet gemensamt för samtliga
deltagare. Certifikatet kommer att delas ut i slutet av IIC.
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Program för IIC
Fredag 17/8
		
14.00 - 18.00

IIC del 1

Lördag 18/8
		
09.00 - 13.00
		
13.00 - 14.00
		
14:00 - 16.00
		
19.00 - 		

IIC del 2
Lunch
IIC del 3
Officiell middag (valfri deltagande)

Söndag 19/8
		09.00			Gruppfoto
		
09.30 - 13.00
IIC del 4
		
13.00 - 		
IIC avslutas

Övernattning
I samband med IIC i Sverige samordnar inte arrangören bokningar av hotell eller restaurang
utan detta skall skötas av deltagarna själva och deras föreningar.
Vi rekommenderar följande övernattningsalternativ i Skövde:
Hotell Scandic Billingen
7 min promenad till träningshallen.
www.scandichotels.se/hotell/sverige/skovde/scandic-billingen
Hotell Scandic Billingen erbjuder rabatterat pris på ett begränsat antal enkelrum (800 kr/natt),
dubbelrum (1000 kr/natt) och trebäddsrum (1350 kr/natt). För att ta del av erbjudandet skall
kod: TAE170818 anges vid bokning via e-post: billingen@scandichotels.com
Erbjudandet är giltigt till 20 juni och först till kvarn gäller.
Hotell Prisma
10 min promenad till träningshallen.
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/skovde/quality-hotel-prisma
Hotell Majoren
7 min promenad till träningshallen.
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/skovde/clarion-collection-hotel-majoren
First Hotel Billingehus
25 min promenad till träningshallen.
www.billingehus.se
För hjälp med bokningar kan man också vända sig till Skövde Turistbyrå,
e-post: info@nextskovde.se
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Måltider
Under IIC ansvarar deltagarna själva för sina måltider. Det finns många olika restauranger i
centrum samt även i direkt anknytning till Arena Skövde.

Officiell IIC-middag
På kvällen, lördagen den 18 augusti kl. 19.00 kommer en officiell IIC middag att arrangeras i
stora festvåningen på Hotell Scandic Billingen. Middagen kommer att omfatta 3-rätters
servering samt artistisk underhållning. Deltagande i den officiella middagen är inte obligatoriskt. Personer som vill vara med på den officiella middagen behöver markera detta på sina
anmälningsblanketter.
Obs! Begränsat antal platser. Principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas.

Regler under IIC
Under IIC råder en del bestämmelser som regleras strikt med föreskrifter från ITF.
Vänligen respektera detta:
•

Deltagarna måste bära en ren och struken officiell ITF Dobok.

•
		

Före varje träningspass måste deltagarna ställa upp och hälsa på Grand
Masters och Masters. Samma procedur gäller tills de lämnar träningsytan.

•
		
		
		

Deltagarna måste uppträda enligt Taekwon-Do’s etikett under kursen.
Deltagarna måste anta rätt hållning och position med händerna bakom ryggen.
När man sitter ner måste man ha sina ben korsade. Det är mycket oartigt att
visa fotsulorna mot Grand Masters och Masters.

•

Under IIC får deltagarna ställa frågor men innan man gör det måste man stå i
rätt ställning med händerna bakom ryggen. Man börjar frågan genom att
presentera sig med namn och klubb- och landstillhörighet.

•

Inga åskådare är tillåtna i träningshallen under IIC.

		
		

•
		

Fotografering och filmning under IIC är endast tillåtet med personligt tillstånd
från ledningen av IIC.

•
IIC certifikat kommer utdelas endast till de deltagare som har deltagit i hela
		kursen.

5

IIC SWEDEN 2018

Träningshall för IIC
IIC i Sverige 2018 arrangeras i idrottshallen Arena Skövde som ligger i centrum av staden.
I samma hall arrangerades under tidigare år EM två gånger och tävlingen Viking Cup International 12 gånger. I anslutning till huvudhallen finns också tre andra hallar. I huvudhallen finns
det många omklädningsrum och i några av dem finns också bastu och massagebänk.
I anslutning till hallen finns även restauranger, bowlingcenter, caféer, gym och ett stort
äventyrsbad.
Hemsida: www.arenaskovde.se

6

