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FREDAGSNÖJE
ATT FÅ SLÅ PÅ
VARANDRA

DIN FADDER

Faddersystem 2018
Mihir Chouhan
Isak Uggla
Darina Tollbo
Sixten Bjerkevik
Emma Wyon
Filippa Lundin
Maria Hovelius
Patrik Carlström

Grönt Bälte (6-5 kup)
Grönt bälte (6-5 kup)
Blått bälte (4-3 kup)
Blått bälte (4-3 kup)
Rött bälte (2-1 kup)
Rött bälte (2-1 kup)
1-2 dan
3 dan eller mer

Vi gör allt för
varandra
Att hjälpa till
skänker glädje åt
båda hållen
Tillsammans är vi
starka
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Vad innebär ett
faddersystem?

TOGETHER WE FIGHT

Våga hjälpa, våga
fråga om hjälp

Vad innebär ett faddersystem?
Faddrarna ansvarar för att elever i deras
ansvarsområde lär sig sina nya mönster så snart
som möjligt efter gradering. Faddrarna kan
bestämma dagar på helger eller annat för att få
möjligheten att samla alla de elever de ansvara för
samtidigt. Det är bara fantasin och ambitionen som
sätter gränser.
Alla elever med de olika graderna får en hänvisning
till vem som dem kan ställa frågor om
nästkommande gradering.
I mitten på terminen kommer vi göra ett test på
allas nya mönster.
Alla som är faddrar kommer att få förmåner vid
läger och annat om de sköter sina uppgifter. Man
sitter som ansvarig 1 termin i taget.
Uppgifter på vilka som är faddrar kommer att
Yinnas på hemsidan och i klubben så att alla elever
har möjlighet att se vem dem ska fråga eller be om
hjälp.

/ Styrelsen

Patrik har endan sen 1999
hållit i pass på veckorna.
Idag driver han en egen
klubb med en massa
elever som lär sig
Taekwon-Do på hans sätt
att se saker o ting. Nu har
vi kommit till en fas där
det är dags för klubben
andra högre garder att ta
efter och prova ansvar för
att känna den glädje om
att se vad andra lyckas
med på grund av dig.
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