Vedrørende kurser i DTaF.
Kursus antal:
Der er udarbejde følgende kursusantal i forbundet. (der er lagt ud for 2019, 2020 og 2021.
1-2 Træner: 4 i foråret – 2 i efteråret
Træner 1: 2 stk. 1A i foråret samt 1 stk. 1B
Det samme i efteråret. Man kan dermed afslutte en hel træner 1 to gange om året.
Træner 2: Én kursusrække pr. år da de er forholdsvis dyrere.
Kursernes placering:
Klubberne byder ind for at afholde kurserne. Det sker på forbundets hjemmeside under
indbydelserne til de enkelte kurser i kursuskalenderen.
1-2 Træner: Forår 2 stk. Sjælland og 2 stk. Jylland/Fyn
Efterår: 1 stk. Sjælland samt 1. stk. Jylland/Fyn
Træner 1: Forår – 1A 1. stk. Sjælland samt 1. stk. Jylland/Fyn og 1. stk. 1B Jylland/Fyn.
Efteråret omvendt. Året efter i omvendt rækkefølge.
Træner 2: 2A og 2C Sjælland. 2 B Jylland/Fyn. 2A og 2B i foråret, 2C i efteråret. Året efter
omvendt.
Diplomtræner: Efter DIF-delen aftales der individuelt hvad der sker. Afsluttende eksamen
er lørdag på DTaF´s sommerlejr.
ITA: Efter DIF-delen aftales der individuelt hvad der sker. Afsluttende eksamen er lørdag
på DTaF´s sommerlejr.
Kursuskøb: Det er muligt for klubber i DTaF at købe kurser. Prisen er:
Pris for selve kurset
1-2-Træner (DTaF 1700 + DIF 1750)

Kurset
4.000,00

Materialer Mærker pr.
pr. kursist
kursist
70,00

30,00

I Alt pr.
kursist
100,00

8.500,00
65,00
65,00
11.000,00
Træner 1B
12,00
30,00
42,00
14.200,00
Træner 2A
120,00
120,00
18.600,00
Træner 2B
324,50
324,50
16.000,00
Træner 2C
80,00
30,00
110,00
Ud over selve kurset, står klubben selv for transport og evt. overnatning til underviseren,
samt lokaleudgifter og forplejning.
Træner 1A

Tilmeldingsfrist:
Sidste tilmelding er ca. én måned før kurset. Vi bestiller kurset ved DIF med deltagerantal
og de materialer vi skal bruge for at afvikle kurset. DIF SKAL have tre uger til at trykke
emnehæfter, pakke kursusmaterialerne og sende det til underviserne. DIF ligger IKKE inde
med ekstra materialer. Derfor kan eftertilmelding IKKE lade sig gøre.
Det er også vigtigt at der er deltagerens mailadresse der oplyses ved tilmelding, hvis der
er oplysninger til den enkelte deltager.
Fremmøde:
Vi forventer at det er de kursusdeltagere der er tilmeldt der møder frem til kurset. Der
bliver udfærdiget kursusbeviser og evt. diplomer til hver kursusdeltager. Der er mange
gange gjort inden kursusstart. Det er derfor ikke muligt at ”bytte” med andre. Hvis
deltageren vil have skrevet kurserne ind i deres Taekwondo pas, så skal det medbringes.

Alle vores undervisere er meget erfarne trænere, med rigtig mange år på bagen.
Underviserne der afholder træner1 og 2 er som min. uddannede diplomtrænere.

