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Træningen.
Alt træning foregår på eget ansvar.
Træningerne kan variere meget, da Taekwondo indeholder mange elementer. Nogle træninger vil
være meget fysisk krævende, hvor andre primært vil have fokus på basis udførelse af teknikker.
Der vil være træninger hvor der vil være kontakt (kamp med spark, slag, blokeringer) og andre
træninger som kun omhandler teknikker. Derfor giver en enkelt træning ikke et reelt billede af
træningen i klubben.
Som nybegynder er ok kun at deltage i en del af træningen, hvis den fysiske form ikke tillader at du
deltager i hele træningen, ønsker du at stoppe før tid, henvender du sig til instruktøren inden
træningen starter.
Vi forlanger ikke at alle er i lige god fysisk form og kan udføre alle øvelser perfekt, men vi
forventer at du gør dit bedste og presser dig selv.
Der kan laves en aftale om at børn stopper før tid, hvis de ikke kan holde koncentrationen under
hele træningen, hvis de stopper før tid, skal de holde sig i ro til træningen er afsluttet.

Gratis prøveperiode.
Klubben tilbyder nye elever en 14 dages gratis prøveperiode. Efter de 14 dage skal du melde sig ind
i klubben hvis du fortsat ønsker til at deltage i træningerne.
Gamle medlemmer tilbydes ikke en gratis prøveperiode, dog kan vi tilbyde, at én træning koster
25kr. Betaling sker via. bankoverførelse.

Klubmærker.
I klubben kan du købe klubmærker til at sy på din dobog (træningsdragt), mærket skal bæres på
venstre bryst. Mærkerne må gerne bruges andre steder som overtøj, trøjer og tasker, ved brug andre
steder gælder der ingen retningslinier. Pris: 1 stk. 30 kr. og 2 stk. 50 kr.

Streamer
Bil streamers kan købes i klubben for 50 kr. stykket.

Nyheder
Klubben forsøger at være en papir fri klub, så klubbens nyheder modtages på e-mail, sms (elev og
forældre) og kan læses på facebook. Nogle nyheder vil også ligge på klubbens hjemmesiden, men
klubben anvender primært facebook.
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vordingborg-taekwondo.dk
Facebook
For at modtage klubbens nyheder på mail, skal du registrere dig på klubbens hjemmeside.
Gå ind på: http://vordingborg-taekwondo.dk.
Hvis du ikke har oprettet dig på hjemmesiden ved indmelding i klubben, vil klubben oprette en
bruger til dig, lige ledes anvende oplyste mobil nummer til at fremsende nyheder og vigtig
information på sms.

Dobog og træningsudstyr
I starten er det ok at træne i træningstøj, men inden du skal til graduering skal du have din første
dobog (træningsdragt).
Klubben laver nogle samlede bestillinger fra www.kwon.de kontakt Brian Jørgensen vedrørende
bestilling, ellers henviser vi til www.budoxperten.dk eller en af de andre sider på nettet.
Husk nybegyndere må ikke have sort krave på dragten.
Det anbefales at du træner på bare tær, da vi har nogle teknikker som er meget svære at udføre med
sko på. Sko er ikke tilladt til graduering.
På sigt er det en fordel at have sit eget kampudstyr, klubben ligger inde med noget
beskyttelsesudstyr som kan lånes til kamptræningerne. Spørg i klubben inde du indkøber.
Tandbeskytter kan købes i den lokale sportsbutik.

Dojang regler
Når man træder ind i Dojangen (træningssalen), hilses der / gøres honnør for nationalflaget, fysisk
fører man højre hånd op til hjertet, i døråbningen. Derefter bukkes for den højest graduerede. Når
Dojangen forlades gøres det i modsatte rækkefølge.
Kommer en elev for sent til træning, træder eleven stille ind i Dojangen, løber op og hilser på
instruktøren ved at bukke og undskylder man kommer for sent, hvorefter eleven afventer ordre.
Eleven er indstillet på at følge instruktørens vejledning og indordner sig den strenge disciplin der
udøves i Dojangen.
Skal eleven forlade træningen før tid, skal dette meddeles instruktørens inden træningens
begyndelse.
Har eleven skader, eller er der andre forhold, der kan have betydning for afviklingen af træningen,
meddeles dette instruktøren før træningens begyndelse.
En træning startes og sluttes altid med at der hilses på instruktøren ved at bukke. Højest graduerede
elev (sekundanten) sørger for at hilsnen bliver afviklet.
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Ingen former for smykker, armbånd eller ure må bæres under træningen.
Negle på tæer og fingre skal være rene og kortklippede, lige som eleven bør optræde
velsoigneret i en ren dobog.
Under træningen bør eleven være fuldt koncentreret og give sig 100 procent.
Instruktøren tiltales altid, Sabum-nim, Kyosa-nim eller Toga-nim afhængig af graden.
Af sikkerheds mæssige hensyn er det ikke tilladt af forlade Dojangen under træningen uden
instruktørens tilladelse.

Gradueringer.
Der bliver afholdt graduering 3-4 gange om året, de fleste gradueringer bliver afholdt i klubben.
Nogle gange tager klubben samlet til en anden klub for at blive gradueret, i de tilfælde vil der
komme information ud om det. For at kunne gå op til graduering skal man indstilles af en træner,
der vil komme information ud inden graduering om hvem der er indstillet. Man må forvente at der
går længere og længere tid mellem gradueringerne jo højere på i systemet man kommer, vi lægger
vægt på dygtighed og ikke bæltefarver.

Selvforsvarstræninger.
Klubben afholder med jævne mellemrum åbne selvforsvars træninger, hvor alle kan deltage. Prisen
er 25kr pr træning. Hver træning indeholder forskellige emner. Følg med på facebook eller registrer
dig på hjemmesiden nu, for ikke at gå glip af næste selvforsvarstræning.

Forsikring.
Alt træning foregår på eget ansvar, vær opmærksom på at ikke alle forsikringer dækker kampsport.
For at være medlem af klubben, skal du hvert år betale et beløb til Dansk Taekwondo Forbund. I
gennem forbundet får du en forsikring som dækker kampsport, forsikringen dækker først når
klubben har modtaget dit pas / licens, beløbet opkræves af klubben. Mere information om
forsikringen kan findes på www.taekwondo.dk

Færdsel på kasernen.
Du stopper i vagten, fortæller at du skal til Taekwondo.
Hvis vagten spørger efter navn oplyses dette, vagten kontrollere navnet på den liste de har.
Vagten har vores mobil numre hvis de har behov for at ringe til os.
Max hastighed på kasernen skal overholdes.
Det er kun tilladt at færdes mellem vagten og hallen og ikke på andre områder af kasernen.
Parkering er kun tilladt på parkeringsområderne og ikke på græsset eller på brandvejen til hallen.
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Afbud og Bødekasse.
Hvis du er forhindret i at deltage i dagens træning skal der meldes der afbud senest kl 1530 til Brian
Jørgensen. Der kan meldes afbud på sms: 22118303, Mail: formand@vordingborg-taekwondo.dk,
besked på facebook eller ved at skrive på klubbens væg på facebook.
Bødekasse:
Afbud til træning efter kl. 1530
Hvis man bliver væk fra træning uden afbud
For sent betalt kontingent

kr 25,00
kr 50,00
kr 50,00

Betaling af kontingent.
Prisen for at gå til taekwondo kan findes på indmeldingsblanketten. Prisen er for 11 måneders
træning som betales af 12 rater, på den måde kan du oprette en fast overførsel til klubbens konto
hver måned. Nå du er indmeldt i klubben vil du modtage en velkomst mail, hvor der fremgår hvad
du/I skal betale i kontingent, samt et reference nummer som skal stå på overførslen.
Indeholdt i prisen er op til 4 mon eller kup gradueringer. Overførslen til klubbens konto skal ske
senes d. 5 i måneden, overholdes dette ikke skal der betales 50kr til bødekassen.
1 gang om året inden udgangen af november overføre betaling for licens til DtaF, samt ved
indmeldelse i klubben.
Har du spørgsmål ang. kontingent kontakt kassereren på: kasserer@vordingborg-taekwondo.dk
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Reklamer til uddeling

Indmeldingsblanket
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Gæsteelev i klubben.
Gæsteelever er altid velkommen i klubben, men det er en rigtig god ide at kontakte træneren inden,
da der kan være speciale forhold ved en træning at tage hensyn til.
Enkelte træninger kan koste et mindre beløb at deltage i, spørg i klubben hvis du er i tvivl.
For at kunne modtage 14 dages gratis prøvetræning, skal du udfylde nedenstående skema, hvor vi
forbeholder os retten til at sende 3 nyhedsinformationer ud, på mail eller sms.

Gæste elev i Vordingborg Taekwondo Klub

Navn:
Fødselsdato:
Mobil:
Mail:
Har du trænet
kampsport før ?
Kontaktperson ved
uheld:
Kontaktperson mobil:

Dato:__________

Underskrift:________________________

Alt træning foregår på eget ansvar.
Vi forbeholder os retten til at sende dig, 3 nyhedsinformationer på mail eller sms inden for 3
måneder.

Hvor fra du hørt om Taekwondo klubben.
Fra en ven.

Facebook

Hjemmesiden

Avisen

Reklamer

Andet:
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