
 

 

Välkommen till en ny termin hos Baekdusan! 

Hösten är äntligen här och vi har nu sparkat igång träningen för fullt. Det 
är fantastiskt roligt att se så många nya ansikten på våra pass. Lika 
härligt är det att se att så många av våra gamla medlemmar återkommer 
termin efter termin. Ni är alla varmt välkomna! 

En höst med inomhusträning under ansvar 

Vi är glada att höstens träningsschema har kunnat startas upp inomhus 
på Strandskolan. Med detta följer dock ansvar och krav på oss alla. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets riktlinjer och gör 
vad vi kan för att ta ansvar och begränsa smittspridningen: 

• Utövare som känner symptom skall stanna hemma.  
• Utövare ska sprita sina händer både före och efter träningspassen. 

Efter passet hjälps vi åt att sprita och torka av mitsar. Klubben har 
införskaffat såväl yt- som handdesinfektionsmedel som möjliggör 
detta. 

• Tillsvidare begränsar vi antalet personer i träningslokalen till de som 
skall träna. Det innebär att avlämning och hämtning av 
barn/ungdomar sker utanför träningslokalen och inga åskådare 
tillåts.  

• Vi ber även alla som skall träna att vänta utanför hallen alternativt i 
omklädningsrummen tills att gruppen som tränar innan hunnit 
avsluta sitt pass. 

• För våra kampare ser det inte ut till att bli några tävlingar. Vi 
kommer dock göra vad vi kan för att skapa sparringstillfällen genom 
samarbeten med andra klubbar. Det förutsätter dock att dessa 
klubbar följer samma riktlinjer och visar motsvarande 
ansvarstagande när det gäller åtgärder för minskad smittspridning. 

• För de medlemmar som tävlar i Poomsae kommer det att finnas 
möjligheter till Online-tävlingar.  
 



Baekdusan har hittat hem - inflyttning 15 januari!  

Vi är oerhört glada att nu kunna meddela alla medlemmar att den 15 
januari slår vi upp portarna till vår nya Dojang på Bronsgatan i Lomma. 
Det blir en magnifik träningsyta på hela 220 kvm som möjliggör att fler 
medlemmar tränar samtidigt. Utöver detta får vi egna omklädningsrum 
och toaletter samt blir det en plats där vi kommer att kunna mötas både 
före och efter träningen om totalt 75 kvm. Här får vi tillfällen att umgås, 
ta en kopp kaffe, göra den där sista läxan eller avsluta den viktiga 
jobbpresentationen.  

 
  Visualisering: Lume Arkitekter AB            Visualisering: Henrik Ladegaard-Pedersen 

Vi får också trevliga grannar i byggnaden såsom Blomsterlandet och PDL 
Center (Jonas Björkmans och Måns Zelmerlöws padelanläggning).  

Vår är stolta över att senaste medlemsenkäten visade att 97 % är väldigt 
nöjda med vår verksamhet. Samtidigt är vår målsättning att fortsätta 
utvecklas som verksamhet och förening. Ett steg i denna utveckling har 
varit att skaffa oss ett eget hem; dvs. vår nya lokal.  

Vi önskar tillsammans med alla medlemmar jobba hårt för att vår nya 
lokal skall kunna bli ett hem för nya prestationer, möten mellan 
människor, stunder att minnas – ett hem att växa och trivas i!  

Gradering i januari 

Då vår nya Dojang står klar i januari är planen just nu att graderingen 
som vanligtvis sker i december flyttas framåt någon vecka så att denna 
kan hållas i de nya lokalerna. Mer information och detaljer kring 
graderingen kommer under hösten.    



Nya medlemmar och avgifter 

Till NYA medlemmar vill vi påminna om att anmäla er på vår hemsida om 
ni inte redan gjort det. Utskick om inbetalning av medlems- och 
träningsavgifter är på väg via e-post. Vi ber alla medlemmar att hålla 
utkik efter detta så att ni inte missar att betala in avgifterna i tid!  

Första Svensk i Para-Poomsae och Svarta bälten 

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram Felicia Leventin 
som blev första svensk någonsin att tävla i Para-
Poomsae. Ett ödmjukt Tack till Felicia med familj för 
att vi som förening får vara en del av detta. Vi kan 
även stoltsera med att i somras genomförde vi den 
största Dan-graderingen (Svartbältes-gradering) i 
klubbens historia, hela 11 stycken! 

  Felicia Leventin, Foto: Peter Leventin   

Med hopp om en härlig träningshöst, välkomna att prova olika 
pass i föreningen!  

 

Hälsningar från  

Styrelsen  

 

 

 


