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1. STORT TACK!
Alla vi på Frölunda Taekwon-Do vill tacka alla
medlemmar för en härlig termin och ett extra
tack till alla er som hjälper till och får klubben
att fungera – instruktörer, föräldrar, coacher,
styrelsen, medlemmar i kommittér, kakbakare
med flera……
Stort tack till vår klubbvärd Malin och vår
vaktmästare Kenneth för fantastiska insatser
under hösten.

5. Svartbältesgradering
6. Uppsamlingsgradering
7. Taekwon-Do European Championships
8. Länkar

2. VÅRTERMINEN 2020
Nästa termin startar upp vecka 3, dvs måndag
13 januari. Schemat kommer att finnas på
hemsidan inom kort.

En varm julhälsning skickas från styrelsen för
Frölunda Taekwon-Do: Markus Wittebo,
Birgitta Attebo, Elvis Tulek, Jens Persson, Erik
Ros, Håkan Hansson (saknas på bilden) och
Jan Bylund (saknas på bilden).
Från oss alla till er alla

Terminen för Frölunda Tigers startar 2 februari
och där krävs återanmälan.
http://www.frolundataekwondo.se/frolundatigers/ater
anmalanfrolundatigers/

EN RIKTIGT GOD JUL!

3. GRADERING FRÖLUNDA TIGERS
24 november var det gradering för alla duktiga barn som går på Frölunda Tigers. Fantastiska
insatser och ett stort grattis till er alla!
Nedan ett axplock bilder från dagen.

4. GRADERING BARN OCH VUXNA
7-15 december har det varit gradering för barn och vuxna och ca 500 personer har graderat sig. Det
har har varit både läger på lördagar och söndagar samt kvällsgraderingar under två vardagar.
Lördag 7 december – ca 90 barn klara med sin gradering:

Söndag 8 december - gänget från graderingsdag 2:

Lördag 14 december - ytterligare över 90 barn graderade:

Söndag 15 december – Sista gruppen:

Grattis till alla som nu tagit nya grader!

5. SVARTBÄLTESGRADERING
ETT STORT GRATTIS till klubbens nya svartbältare – 1Dan:
Kevin Strömberg, Vincent Dahlberg och Urban Kertes.

6. UPPSAMLINGSGRADERING
I början av vårterminen, den 18 januari, kommer det att finnas möjlighet att vara med på en
uppsamlingsgradering. Observera att uppsamlingsgraderingen enbart är till för dem som av någon
anledning inte graderade sig i december.
Anmälan sker via hemsidan.

7. TAEKWON-DO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
10-13 oktober var det European Taekwon-Do Championships för Seniorer och Juniorer. Fyra
deltagare i landslagstruppen kom från Frölunda Taekwon-Do.

Vi gratulerar Frölunda Taekwon-Dos representanter: Adam Helamb, Alicia Stadelmann, Naemi
Johansson och Emma Gustafsson till fina prestationer i EM!

8. LÄNKAR
Sociala medier
Glöm inte att följa oss på sociala medier!

Vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/frolundataekwondo

https://www.instagram.com/frolundatkd/

Vår stängda Facebookgrupp för medlemmar:
https://www.facebook.com/groups/425860704
25/

Hemsidan
Vår hemsida är vår officiella kommunikationskanal som vi uppmuntrar er till att gå in på minst ett
par gånger i veckan för att hålla er uppdaterade.
http://www.frolundataekwondo.se
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