
SVENSKA ITF FÖRBUNDET

Välkomna till 2019 års samling för det

SVENSKA NATIONELLA INSTRUKTÖRSRÅDET

Huvudämnen för behandling under SNI 2019:

• ITF:s utveckling internationellt och nationellt.
• Nya ålders- och tävlingsklasser under tävlingar och graderingar.
• Nyheter inför kommande STL-tävlingar.
• Presentation av nationell instruktörsutbildning steg 2.
• Presentation av plan för fler regionala tävlingar. 
• Tekniska frågor. 

Ifall finns det önskemål om fler ämnen för behandling under SNI 2019 skicka 
gärna dessa via e-post snarast.  

samt klubbledarträff
2 februari 2019

Deltagare i SNI 2017



Datum och plats
SNI kommer att arrangeras lördagen den 2 februari 2019 i Skövde.
Samlingen börjar kl. 09.00 med registrering och incheckning hotell Prisma,  
adress: Ekedalsgatan 2 i Skövde.

Vem kan deltaga i SNI 2019?
Till SNI 2019 är alla instruktörer med graden 3 Dan och högre inbjudna.  
Dessutom inbjuds klubbledare i de föreningar där det inte finns en instruktör med  
graden 3 Dan eller högre. 

Kostnad
Deltagande i själva SNI-utbildningen är kostnadsfritt. Dessutom bjuder SIF på kost 
under SNI-dagen (lunch och fika).  
 
P.g.a. förbundets extra årsmöte är dagen efter SNI bjuder SIF även på logi i dubbelrum 
mellan lördag och söndag. Erbjudandet gäller för de personer som representerar en 
förening som fullgjort sina åtaganden gentemot förbundet enligt nedan: 
 
 1. Föreningen rapporterade till STF i tid, dvs innan 31 december 2018.
 2. Betalade medlemsavgifter (STF och SIF) i tid, dvs innan 31 december 2018.

F För personer som representerar en förening som missat ovannämnda åtaganden 
tillkommer en avgift för kost och logi. Vänligen informera oss i samband med anmälan 
om eventuella behov av specialkost.

Program 
 Lördag 2/2  
 09.00 – Registrering och incheckning på hotellet
 09.30 – Konferens SNI
 12.30 – Lunch  
 13.15 – Konferens SNI, fortsättning
 16.30 – Praktisk utbildning (dobok)
   
Anmälan
För att underlätta arrangemanget vänligen gör anmälan till SNI 2019 så snabbt det går, 
dock senast den 12 januari 2019.  Anmälan sker via webbformulär on-line >>  
 
Obs! Återbud till SNI kan lämnas t.o.m. 24 januari. Eventuella återbud och 
uteblivet deltagande efter detta datum medför ersättningsskyldighet för kost och logi. 
Detta gäller samtliga deltagare, även de som repersenterar en förening som fullgjort 
sina åtaganden. 

Obs! SNI obligatoriskt för alla graderingsinstruktörer
Enligt SIF:s årsmötesbeslut skall landets internationella instruktörer för att få 
mandat att bedöma graderingar till Dan-grader deltaga i minst en SNI under två på 
varandra följande tillfällen. Detta innebär att för att få bedöma graderingar till svartbälte 
under år 2019 måste graderingsinstruktören ha deltagit antingen i SNI 2017 eller SNI 
2019. (År 2018 arrangerades ingen SNI).

http://tkd.coffeecup.com/forms/sni_2019/

	webbformulär on-line >> 

