
 
 
Hej alla medlemmar och föräldrar!  
 
Hoppas allt är bra! Vi har nu haft träning utomhus sedan restriktionerna på grund av Corona infördes och det har 
gått riktigt bra. Bara ett fåtal träningar har ställts in på grund av dåligt väder. 
Träningen utomhus enligt nuvarande upplägg kommer att fortsätta under sommaren till annat meddelas! 
 
Det är dags för oss att planera inför hösten och vintern där vi på ett säkert sätt ska genomföra taekwondo-
träningen inomhus. I vår närhet finns flera klubbar som också ansträngt sig för att påbörja arbetet med att återta 
träningen inomhus.  
Så vill även UJU Taekwondo och i detta ämne har vi en bra dialog! 
 
Därför ska vi under 2 veckor innan graderingen 13/6 utföra frivillig inomhusträning i enlighet med 
Riksidrottsförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer t.ex.  

• rymliga och städade lokaler 
• begränsat antal deltagare per pass - max 20 st 
• handsprit och toaletter för att garantera bra handhygien 
• träningsupplägg där distans mellan deltagare kan upprätthållas utan problem 

Vill ni veta mera så återkom gärna med frågor. Efter dessa två veckor fortsätter utomhusträningen och vi 
utvärderar vår modell och anpassar efter lärdomar för en säker inomhusträning. 
 
Vi kommer att genomföra ett inomhuspass parallellt med ett utomhuspass under totalt 6 träningstillfällen.  
Följande grupper kommer att träna inomhus samtidigt som ett träningspass utomhus utförs som vanligt. 
 
 
 
Datum och plats Krav/Indelning Detaljer 
Lördag 30/5 kl 11.00 Vanningen Minst 6 gup eller 

högre 
De som skall pröva för gradering prioriteras för plats 

Tisdag 2/6 kl 18.00 
Södervångshallen 

Barn upp till 12 år Alla barn välkomna. Anmälan 
till ujutaekwondo@gmail.com dagen innan 

Torsdag 4/6 kl 
18.00 Södervångshallen 

Nybörjare och 9 - 7 
gup  

De som skall pröva för gradering prioriteras för plats 

Lördag 6/6 kl 11.00 Vanningen Minst 6 gup eller 
högre 

De som skall pröva för gradering prioriteras för plats 

Tisdag 9/6 kl 18.00 
Södervångshallen 

Barn upp till 12 år Alla barn välkomna. Anmälan 
till ujutaekwondo@gmail.com dagen innan 

Torsdag 11/6 kl 
18.00 Södervångshallen 

Nybörjare och 9 - 7 
gup  

De som skall pröva för gradering prioriteras för plats 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
För alla som deltar i ett inomhuspass gäller att: 

• Vi tvättar våra händer innan och efter träningen 
• Ni använder er taekwondo-dräkt och bälte precis som vanligt och ni ska vara ombytta när ni kommer, 

inget ombyte i lokalen och ingen användning av omklädningsrummen 
• Medtag egen mits så minskar vi behovet av att sprita av utrustningen 
• Eventuellt utrustning som används desinficeras efter avslutat pass 
• Undviker att torka sig ansiktet, tag med handduk om behov finns 

Framför allt: vid minsta symptom så tränar man inte av respekt för sina klubbisar! 
 
 
Till barn under 12 år som kommer på ett inomhuspass (2/6 och 9/6) gäller att: 

• Anmäl er senast dagen innan så vi vet hur många som kommer 
• Föräldrar följer inte med in i lokalen utan lämnar och hämtar vid automatdörrarna på Södervångshallen 

 
Till er som inte vill eller kan träna inomhus 

• Utomhuspasset utförs som vanligt 

 


