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MÅNADSBREV – JANUARI 2016 

Så har det blivit dags för det första månadbrevet för 2016! Skolorna är igång, liksom 

träning och andra aktiviteter. Vi har till slut fått uppleva ett vintervitt landskap, med 

pulkaåkning och knarr under skorna! Ett par dagar i alla fall – innan allt är bortsmält igen. 

Klassisk Skåne-vinter! 

 

BAEKDUSAN TRAINING KAMP 

Vår stora Taekwondo-fest på Kuben i Bara närmar sig med stormsteg. Du har väl anmält 

dig – annars är det hög tid! Lättast följer du länken nedan för att göra din anmälan: 

http://www.baekdusantkd.se/camp-19423797  

Det blir Taekwondo för alla smaker på lägret! Både Kamp, Poomsae och Hapkido för 

gammal som ung och för ALLA bältesgrader.  

 

 

 

 

 

 

 

TRÄNINGSAVGIFTER 

Det är med andra ord också dags att betala medlems- och träningsavgiften.  

Medlemsavgift för 2016 är 100:-. Till denna kommer träningsavgiften som kan betalas 

terminsvis, eller för helår med rabatt. Se nedan 

  

Avgifter  Termin Helår 

Medlemsavgift för 2016 oavsett ålder  100:-                                             

Träningsavgift Knattar 4-6 år (2010-2012) 300:- 600:- 

Träningsavgift 7-17 år (2009-1999) 600:- 1100:- 

Träningsavgift Från 18 år (1998-) 800:- 1500:- 

  

Om träningsavgiften betalas in för helår ges 100 :- i rabatt. 

Familjer med tre familjemedlemmar eller fler som betalar träningsavgift ges 20% rabatt. 

Familjerabatten går inte att kombinera med helårsrabatten på 100:- 

Avgiften betalas in till BankGiro 656-7556 senast 31 JANUARI 2016. 
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MEDLEMS- OCH FÖRÄLDRAMÖTE 

Vi inbjuder alla medlemmar och föräldrar till ett 

informationsmöte den 6:e februari klockan 13.00. 

Mejl om detta har gått ut tidigare.  

Vi kommer att presentera styrelseledamöter och 

instruktörer och informera om höstterminens 

verksamhet. Klockan 14.00 hälsar vi Jesper Fundberg 

välkommen. Han håller en föreläsning med rubriken: 

”Bli bäst och behåll flest – En föreläsning om idrottens 

utmaningar och möjligheter” I klippet kan du läsa en 

artikel om Jesper från Sydsvenskan. 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/forskning-och-

skola-ska-narma-sig-varandra/ 

 

 

SJÄLVFÖRSVAR – HAPKIDO 

 

Jörgen Kristensen – vår egen mycket 

kompetente Hapkidoinstruktör – kör 

vidare även denna termin med sina 

pass på onsdagar 19.30 – 21.00 och 

söndagar 15.30 – 17.30. 

 

På Hapkidon lär Jörgen ut självförsvar 

med kast, slag och sparkar. Du år 

också träna kast- och falltekniker och 

effektiva grepp och låsningar. 

Inga förkunskaper krävs och 

rekommenderad ålder är från 13 år. 

 

Varmt välkommen! 

 

 

NÅGRA FÖRÄNDRINGAR I SCHEMAT 

 

Det är roligt att se att de gula passen är så populära. 

Dock kan det bli lite VÄL trångt med så många 

träningstörstiga. Vi kommer därför att erbjuda en 

förändring i uppdelningen. De som har grönt bälte 

kommer att erbjudas att träna på de blåa passen på 

måndagar och torsdagar 17.00 – 18.15.  

Dessa pass kommer alltså framöver att vara 

åldersblandade. Med detta kommer fördelningen 

mellan passen att bli jämnare och alla kommer att få 

ännu bättre träning! 
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Vi har ännu en rolig nyhet i vårt schema! 

Vårt 30+pass har blivit väldigt populärt och välbesökt. Därför har vi beslutat att lägga till ett 

ytterligare pass från och med vecka nio, för gruppen på lördagar 10.45 – 12.00. Detta 

innebär att det också kommer bli möjligt för nybörjarna i denna grupp att gradera upp till 

grönt bälte. Därefter får man träna vidare i de andra träningsgrupperna, om man vill 

fortsätta att gradera. Första lördagspasset i 30+gruppen blir alltså den 5:e mars. 

 

 

KNATTEGRUPPERNA 

Det är superkul att se knattarnas 

träningsglädje på söndagarna. 

Grupperna är redan välbesökta och 

Anders, Henrik och Mattias hjälps 

åt att introducera alla minihjältar i 

Taekwondons värld. 

Träningen är lekfull och barnen får 

både öva motorik, rörlighet och 

koordination och har samtidigt 

väldigt kul. 

Vi har plats för ännu fler så både 

kompisar och syskon är varmt 

välkomna på söndagar 09.00-10.00 

 

 

ÅRSMÖTE 

Vi kommer att hålla årsmöte söndagen den 6:e mars 2016 klockan 18.00 i Dojang. 

En första kallelse till årsmöte har skickats ut tillsammans med valberedningens förslag till 

ny styrelse. Förslag från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan 

årsmötet. Ytterligare en kallelse kommer att skickas ut via mejl, med samtliga handlingar 

inför årsmötet. Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga i Dojang senast tre 

veckor innan årsmötet. 

 

Hoppas vi ses – både på årsmöte och på träningar! 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Styrelsen 


