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Velkommen til Evje!

Det er med stor glede vi inviterer deg til å delta på Traditional 
Taekwondo Union Sommerfestival på Evje. Sommerfestivalen 
er åpen for alle Taekwondoutøvere, og vi oppfordrer spesielt 
familier å komme i år. 

I tillegg til å kunne trene mye, som tidligere, så vil det i år være 
flere nye måter å oppleve sommerleiren på. Inkludert i leiren 
får man inngang i ”Mineralparken”, som er en familiepark rett 
ved skolen. Dette er den nest største attraksjonen på Sørlan-
det, etter Dyreparken i Kristiansand. Her blir det aktivitetsdag, 
med bland annet klatreskog, lazer-tag og grilling.

Sommerfestivalen holdes på Evje i Setesdalen. Her er det en-
klest å komme med egen bil, men det er også mulig å ta buss, 
eller kommer via fly  eller tog fra Kristiansand.

Program 2019
Tirsdag 9. juli Ankomst graderingskandidater, Instruktørkurs starter
Onsdag 10. juli Master og Dangradering, Åpningsseremoni 
Torsdag 11. juli Trening før lunsj, Aktivitetsdag Mineralparken, Grilling i parken
Fredag 12. juli Trening, Kveldsaktivitet
Lørdag 13. juli Trening, Avslutningsseremoni med oppvisning, Koreansk aften m/Bulgogi
Søndag 14. juli Trening før lunsj, God tur hjem!

TRADITIONAL TAEKWONDO UNION

전통태군도회

INSTRUKTØRER OG TRENINGSTEMA

Sommerfestivalen 2019 blir en variert og spennende treningsleir for alle, med nye spennende 
utfordringer. Vi får fint besøk fra Sør-Korea av Grandmastere i ulike disipliner som kan utfordre 
både liten og stor:

Taekwondo
Generalsekretæren i Jidokwan kommer sammen men en kampinstruktør - begge Grandmaster.
I tillegg vil Grandmaster Cho Woon Sup og TTU mastere trene oss.
Koreansk dans og musikk
Sommmerleirene har også et kulturelt program, og i år kommer en danse og musikk instruktør 
for å vise oss tradisjonell koreansk musikkultur. 

K-POP
Nytt tema i 2019 er at vi får tilbud om å lære K-POP. Dette musikkfenomenet fra Korea er veldig 
populært over hele verden, også i Norge.

Instruktørkurs
Kampsportforbundet vil holde et Trener 1 kurs - del-1 under sommerfestivalen. Dette kurset er 
en del av Kampsportforbundets trenerstige, og obligatorisk for de som vil bli trenere. Kurset star-
ter allerede tirsdag etter lunsj, og det blir tilbudt for TTU medlemmer til sterkt rabatterte priser.  
Les mer om kurset på kampsport.no
Det er begrenset med plass på kurset, så husk å melde deg på tidlig!

10 - 14 juli 2019
www.ttu.no

Informasjon
All praktisk informasjon om priser, beliggenhet, graderinger finnes på vår 
Sommerfestival 2019 side på ttu.no

Grandmaster Cho´s Summerfestival 2019


