
Härmed inbjuds alla klubbar tillhörande 
Svenska Taekwondo Förbundet 
att delta i SM 2008.

Datum: Lörd den 6 december 2008

Tid:  09:00-19:00

Plats: Söderslättshallen i Trelleborg 

B – hallen (Klörupsvägen 48) 

Krav:  Du skall vara svensk medbor-

gare eller bott i Sverige minst ett år

Gradkrav: Endast avancerade 4 

Gup och uppåt

Regler:  WTF & STF

Ålder: Miniorer: 7-11 år (fyller 11 år 

under tävlingsåret)

Kadetter: 12-13 år (fyller 13 år 

under tävlingsåret)

Juniorer: 14-17 år (fyller 14 år under Juniorer: 14-17 år (fyller 14 år under 

tävlingsåret)

Seniorer: 16 år uppåt (det år man 

fyller 16 år)

Anmälan: Senast fred den 28 

november görs via: 

http://www.tpss.nl

OBS! Inga ändringar eller tillägg i 

viktklasser efter sista anmälningsdag .

Lottningen görs av domarkommittén 

(viaTaekoplan).

Inbetalning: 250 kr / miniorer & Inbetalning: 250 kr / miniorer & 

kadetter, 300 kr / juniorer & seniorer 

 Avgiften betalas senast den 28 

november  på Bankgiro 5818-9374 

Anmälan är bindande och avgiften 

betalas ej tillbaka

Försenade anmälningar godkänns ej!

Övernattning: Övernattning: 

Ring Hotline på 0709-92 25 54

Bankett: På lördagen efter tävlingen 

har vi reserverat en restaurang/pub dit 

alla domare, funktionärer, coacher och 

tävlanden är välkomna!

www.trelleborgstaekwondo.com

Viktklasser:  
Herr/Dam Minior  -26 -28 -30 -32 -34 -37 
-40 -43 -46 -50 -54 -57 +57
Herr Kadett  -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 
-65 -+65
Dam Kadett  -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 Dam Kadett  -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 
-55 -59 -+59
Herr Junior -45 –48 –51 –55 –59 –63 –68 
–73 –78 +78
Dam Junior  -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 
-68 +68
Herr Senior -54 –58 –62 –67 –72 –78 –84 Herr Senior -54 –58 –62 –67 –72 –78 –84 
+84
Dam Senior  -47 –51 –55 –59 –63 -67 –72 
+72

Invägning:  Fred den 5 december kl. 
17:00-20:00  
Adress till invägning: Klörupsvägen 25 i Adress till invägning: Klörupsvägen 25 i 
Trelleborg (Trelleborgs Tkd Klubbs lokal)    

Vänligen observera:
Enligt tävlingsreglementet kommer delta-
gare som ej klarar angiven vikt (exakt) vid 
maximalt 2 försök under utsatt invägnings-
tid, stryks och får ej deltaga i tävlingen.

Taekwondo pass & legitimation:  obligato-
riska för alla tävlande.
Matchtid:  Miniorer och kadetter: 1,5x2 min
Seniorer och juniorer 3x2 min

Anmäl ditt intresse via mail: info@trelleborgtaekwondo.com,
       senast den 28 november
Ange hur många personer ni blir

Kvällen kostar 160: -/person för mat och underhållning. Dryck tillkommer. 
Anmälan är bindande och ska vara inbetald senast den 28 november till tidigare nämnt 

bankgiro (ange ’SM Fest 2008’)
Har ni frågor eller liknande så är det bara att höra av sig till oss på 0709-92 25 54!Har ni frågor eller liknande så är det bara att höra av sig till oss på 0709-92 25 54!

Hoppas självklart att så många som möjligt kan stanna så vi får en trevlig kväll tillsammans!
Med Taekwondo hälsningar
Trelleborgs Taekwondo Klubb

Vi vill fira SM med en härlig avslutning!
– vill du vara med på SM festen?

Arrangörer: Trelleborgs Taekwondo klubb & Svenska Taekwondo Förbundet
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