
 

 

Indkaldelse samt dagsorden til dialogmøde om fremtidens graduering 

under DTaF 
Søndag d. 11. juli, på sommerlejren, bliver andet af i alt to dialogmøder omkring den fremtidige 

gradueringsstruktur under forbundet afholdt. 

Hvornår: Dialogmødet afholdes som en del af sommerlejren den 11. juli 2021, kl. 11.00 – 14.00. Det kræver 

naturligvis ikke billet til sommerlejren for kun at deltage i dialogmødet.  

Hvor: Ry hallerne, Thorsvej 32A, 8680 Ry 

Indhold: Dialogmødet nummer to vil tage afsæt i de snakke- og præsentationer der blev præsenteret på 

dialogmødet ét i Nyborg. Formålet med dette dialogmøde er at være handlingsrettede i forhold til alle de 

gode holdninger og forslag der blev delt på det første dialogmøde.  

Mål: Målet med mødet er at skabe en konkret handlingsplan ud fra deltagernes ønsker med afsæt i det 

først afholdte dialogmøde. 

Dagsorden:  

• Opsamling på første dialogmøde – afsættet for dette dialogmøde. Input fra første dialogmøde 

præsenteres 

• Præsentation af oplæg til struktur på graduering – udvalg og panel 

• Fælles dialog omkring opdatering af pensum – Drøftelse af proces og ramme 

Hvordan findes fællesnævner/minimumspensum? Hvordan tænkes strukturen i pensum? 

• Afholdelse af workshop om struktur og ramme for fremtidens dangradueringer 

• Oprettelse af arbejdsgruppe som skal gøre de samlede intentioner til handling 

• Fælles opsamling - Tidsplan/ramme og mål 

Det er krav om at man skal fremvise gyldigt coronapas ved ankomsten. Kravet er tilsvarende for deltagerne 

på sommerlejren - Vi vil derfor bede jer vise jeres coronapas i forbindelse med at vi siger hej til hinanden. 

Et gyldigt coronapas er én af tre følgende: 

• Testet negativ senest 72 timer før ankomsttidspunkt eller er færdigvaccineret 

• Har modtaget første vaccinationsstik, mindst 14 dage og højst 42 dage inden ankomsttidspunkt 

• Har været smittet med corona og har fået positiv PCR-test som er mindst 14 dage gammel og højst 

8 måneder gammel 

Tilmelding sker til Jan Jørgensen på sekretariatet@taekwondo.dk, senest fredag d. 9. juli.  

Det vil være muligt at deltage online som tilskuer med begrænset mulighed for at stille spørgsmål, og uden 

mulighed for at deltage i debatten, da vi ikke kan garantere lyd og billedkvalitet. 

Der kan højst deltage én person pr. klub til det fysiske møde. 

Venlig hilsen 
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