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NYHETSBREV januari19 

Hej alla Baekdusanmedlemmar! 
Några ord från styrelsen 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2019 OCH VÄLKOMNA TILL 
ETT NYTT SPÄNNANDE ÅR!! 

Vi hoppas att ert jullov och nyårshelg har varit toppen, att ni har vilat upp 
er, laddat batterierna och är redo för ett nytt grymt träningsår! 

Som vi skrev i det förra nyhetsbrevet i oktober har Baekdusan skrivit på ett 10 + 5 års 
kontrakt med Lomma Sportcentrum (prel. inflyttning okt-dec 2019). I december skrev vi även 
en avsiktsförklaring med Kultur- och Fritidsnämnden i Lomma kommun angående deras stöd 
på lika antal år som vi har på lokalen. Så, nu blickar vi framåt och hjälps åt med att växa J  

För er som inte har sett Henrik Ladegaard-Pedersens grafiska skiss på vår kommande lokal, 
kommer den här igen: 

På vår infotavla i dojang kan ni se ritningarna – kolla gärna där. 

I februari/mars ses vi i dojang 
för att planera vår framtid – 
tillsammans!  

En skiss på Lomma Sportcentrum (från 
Byggherrarna). På taket är det alltså 
planerat med en 400 meters bana, 
padelbanor och utegym, som vi får 
nyttja! 



Stort grattis 
till alla som 
har graderat i 
december! 

Allt från knattar, 
nybörjare och 
avancerade 
graderade till nya 
bälten i början av 
december – på 
ett utmärkt sätt. 
Den 15 december 
graderade även 
Hugo Dannqvist 
och Elin 
Karlsson till 1:a 
DAN, stort 
grattis till våra 
nya svartbältare!  

Stort grattis 
även till Peter 
Lundén, Norah 
och Jesper 
Ladegaard-
Pedersen; 
Gustav, 
Cornelia och 
Balli Lelinge, 
som graderade 
till 2:a DAN!  

Vi är en fantastisk klubb, där så många lyckats ta svart bälte… Och: en svartbältare är en 
vitbältare som aldrig gav upp J   

Tack Mats Bruér (5:e DAN) och Abtin Khoshnood (4:e DAN), för ett strålande upplägg på 
dangraderingen!  

På vårt nyhetsflöde på vår hemsida https://www.baekdusantkd.se och på vår Facebooksida 
kan ni bl.a. ta del av fler fantastiska bilder:  

https://www.facebook.com/baekdusan.tkd/ här blir ni uppdaterade kontinuerligt med det 
mesta. 



Terminsstart 9/1! 
Välkomna alla nya och gamla medlemmar till en ny spännande termin! Vi ses igen från och 
med onsdag den 9 januari! Gå gärna in på vår hemsida för att ta del av träningsschema, 
träningspass m m. https://www.baekdusantkd.se 

Ha koll på tränings- och medlemsavgiften! 
I helgen kommer vårens fakturor att skickas ut till alla som tränat under hösten. Sista datum 
för att betala dessa är den 31 januari. Beloppet på fakturan är dina/era medlems- och 
träningsavgifter för 2019. Vill man betala in för helår går detta alldeles utmärkt, då anger du 
bara fakturanr och namn och betalar in summan för helår (avgifterna hittar ni på vår hemsida). 
Styrelsen kommer att gå fram med ett förslag på årsmötet att höja träningsavgiften från och 
med hösten 2019, då detta är nödvändigt inför flytten till vår nya lokal. Betalar du in för helår 
redan nu i januari slipper du alltså denna höjning under hösten, så passa på J   



VI ÄR BAEKDUSAN! 
Ta hand om varandra och glöm inte att behandla varandra som vi själva vill bli behandlade av 
andra – med ett härligt leende, klapp på axeln och några uppmuntrande ord. Vi tar oss tid att 
bekräfta varandra i BDS och vi hjälps åt att nå våra mål J Må bra alla och så ses vi i dojang! 

/Styrelsen 


