
 

  

Svenska Cupen 3 
Norrlands Cupen 2 

Härmed inbjuds alla klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet att delta i 
Svenska Cupen 3 och Norrlandscupen 2 som går av stapeln lördag den 8 
november och söndag den 9 november. 
Soo Shim Taekwondo Klubb står som arrangör och vi jobbar i vanlig ordning hårt 
med att göra ett så bra tävlingsarrangemang som möjligt och vill hälsa alla 
klubbar varmt välkomna till Skellefteå.  
Passa på att göra en riktig klubbresa och delta på båda tävlingarna.  
   
  Varmt Välkomna till Skellefteå! 

Kyorugi 
Datum 

Lördag den 8 november och söndag den 9 november 2014 

Arrangör 

Soo Shim Taekwondo Klubb 

Plats 

Eddahallen, Skellefteå 

 

 



 

  

Regler 

 WTF, STF                

Gradkrav 

 Nybörjare 9-5 Gup  

 Avancerade 4 Gup uppåt 

Tävlingsstart 

Tävlinsgstart beräknas till klockan 12.00 på lördag och till klockan 09.00 på 
söndag. 
Prisutdelning kommer att ske gemensamt efter tävlingen på prispall!  
Tävlingen beräknas hålla på till 18.00 på lördag och till 17.00 på söndag.  

Invägning 

Fredag den 7 november klockan 17.00-20.00 för både nybörjare och avancerade i 
Soo Shim:s Dojang på Brogatan 27 i Skellefteå. Taekwondo pass är obligatoriska 
tillsammans med legitimation! 

Viktklasser 

Herr Senior  -54, -58,  -63, -68, -74, -80, -87, +87  
Dam Senior -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73  
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 Kadett -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, - 61, -65, + 65  
Dam Kadett -29, - 33, -37, -41, -44, - 47, -51, -55, -59, +59  
Dam/Herr minior -26, -28, -30, -32, -34, -37, -40, -43, -46, -50, -54, -57, +57 
 
OBS! 
Eventuella hopslagningar av viktklasser kan bli aktuellt vid för få deltagare, 
berörda klubbledare meddelas i sådana fall i förväg! 



 

  

 

Kontakt 

Domaransvarig region Norr: Fanny Bygdén 
Frågor: Fanny Bygdén, 070- 370 99 53, fanny.bygden@sooshim.se  

Anmälan 

Görs senast söndag den 2 november på: www.tpss.eu  

Inbetalning 

250kr per person för miniorer och kadetter och 300kr för juniorer och seniorer.  
Inbetalas senast söndag den 2november på PG:480 76 93-9. 
Anmälan är bindande och avgiften betalas ej tillbaka. Försenade anmälningar 
godkänns ej och om anmälan är gjord, men ingen betalning gjorts riskerar man 
som klubb att bli struken från tävlingen.  

Övernattning 

Se bilaga! 

Frågor om arrangemanget 

Kontakta Niklas Andersson. 
Telefon 070-643 54 23, Mail: nicke.andersson@sooshim.se 
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Vägbeskrivning 

 
Soo Shim:s Dojang – Brogatan 27  Eddahallen, Norrvallagatan 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kartor.eniro.se/query?&what=map_adr&mop=aq&mapstate=6%3B20.966339096184882%3B64.7537953185745%3Bs%3B20.936649949537788%3B64.7680459597732%3B20.996028242831976%3B64.7395446773758%3B881%3B798&mapcomp=%3B%3B%3BEddahallen%3B%3B%3B93137%3BSKELLEFTE%C5%3B%3B%3B%3B%3B20.9699668925729%3B64.75486754725952%3B0%3B0%3B%3BSKELLEFTE%C5%3Bmaps_place.371570.21%3B0&geo_area=Eddahallen%2C%20Skellefte%E5&stq=0&pis=0&searchInMap=1


 

  

Hotell Scandic 

Inför Svenska Cupen och Norrlandscupen rekommenderar vi deltagande klubbar 
att bo bekvämt på hotell Scandic Skellefteå, endast 5 minuters promenad från 
Skellefteås centrum. 
När du bor på hotell Scandic Skellefteå ligger 
Skellefteås sevärdheter precis utanför dörren. 
Du kan shoppa i köpcentret Citykompaniet och 
besöka Skellefteå museum. I staden finner du 
restauranger som bjuder på traditionella rätter 
och godsaker som västerbottenost, palt, 
hjortron och tunnbröd, men även mat från 
hela världen. 
Service 
Hos oss på hotell Scandic Skellefteå kan du koppla av i vår relaxavdelning med 
pool och gym. Njut av en trevlig middag på vår hotellrestaurang Sju Rövare. I vår 
hotellbar kan du beställa något mindre att äta och se på matcher på 
storbildsskärm eller bara njuta av en god kaffe eller drink. Håll ditt nästa möte 
eller konferens i vårt konferenscenter med 16 mötesrum för upp till 1200 
personer. 
Hotellöversikt 
Antal rum: 131 
Rökfria rum: 131 
Handikappanpassade rum: Ja 
Avkoppling och hälsa: Ja 
Restaurang och bar: Ja  
Garage: Ja 
Parkering utomhus: Ja 
Minibutik: Ja 
Möten och konferenser: Ja 
Miljömärkning: Svanenmärkt 



 

  

Avstånd till city: 0,5 km 
Avstånd till Skellefteå flygplats: 18 km 
Avstånd till tågstation: 53 km 
Trådlöst Internet: Ja 

Kontakt 

Scandic Hotell     
Kanalgatan 75, 931 78 SKELLEFTEÅ    
Tel: +46(0)910-752401    
skelleftea@scandichotels.com 
Ange bokningskod ”Taekwondo” för att få bättre priser.  
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