Vårbrev från ordföranden
Jag vill börja med att välkomna alla Ni som är nybörjare till vår klubb
och välkomna tillbaka alla Ni som tränat tidigare!
Vi är nästan klara med alla ombyggnationer vi behöver göra men vi kommer att hålla minst en byggdag till denna termin, anslag
och anmälningslista kommer upp på anslagstavlan och facebook!
Med dessa fina och fräscha lokaler är det viktigt att vi hjälps åt att hålla rent och snyggt! Vi delar på de gemensamma ytorna med
Bålsta Dojo och Bålsta Boxningsklubb och har ett gemensamt ansvar för att lokalerna.
När ni kommer in den stora hallen så sparka inte av er skorna hur som helst, ställ dom i hyllan så slipper vi snubbla omkring och gå
på varandras skor och sprida grus å smuts överallt!
Omklädningsrummen är inte särskilt stora, så byt gärna om i dem men ta med er alla era kläder och saker till vår dojo istället. Det är
ju inte kul om någonting skulle försvinna medan man tränar!
I omklädningsrummen finns det bastu som man får använda efter träningen om man vill, men kom ihåg att säga till en vuxen som kan
hjälpa er att starta värmeaggreggatet. Det det blir väldigt varmt så var försiktiga så ni inte bränner er och gör er illa! Det är svårt
å kasta Judo med bandagerade händer!!
Medlems- och Träningsavgiften för alla Ni som tränade förra terminen ska vara betald innan 31 Januari för att man ska få träna och vara
med i klubben och förbundets aktiviteter. Kom ihåg att i avgiften ingår medlemskap och försäkring i Svenska Judoförbundet och
utan medlemskap och försäkring får man inte vara med på tävlingar och läger i förbundets regi!
För Nybörjare gäller att man får provträna 3 gånger och därefter betalar man sin avgift!
Under vårterminen kommer vi försöka få igång verksamheten med lite mer egna tävlingar!
För att detta ska fungera så behöver vi Er föräldrars hjälp med att sköta poängtavlor, protokoll och annat runt-i-kring.
Vi kommer även försöka få till något läger under terminen och även där behöver vi hjälp!
Jag hoppas alla får en fortsatt trevlig tränings- och tävlingsvår!
Magnus Fungdal, Ordförande Bålsta Judoklubb
bjkjudo@gmail.com
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Tränar man i Nybörjargruppen eller i Lekjudogruppen

750:-/terminen*

Tränar man i någon annan grupp och är över 7år men under 20år

1000:-/terminen*

Tränar man i någon annan grupp och är över 20år

1200:-/terminen*

*I dessa avgifter ingår medlemsavgift, träningsavgift och försäkring via Svenska Judoförbundet.
• Är man flera i familjen som tränar betalar man en maximal träningsavgift på 2000:-/terminen
• Medlemsavgiften är dock alltid 100:-/person och år ( exempel: 2 vuxna & 3 barn 2000:-/termin + 500:-/år )
• Vill man gå med i klubben som stödmedlem kostar det 100:-/person och år
Avgiften betalas in på klubbens bankgiro-konto 5566-1565 eller betala med Swish till nr: 123 363 04 23
Märk betalningarna med den Tränandes Namn, HT eller VT ( exempel: Nisse Nilsson HT-2016 VT-2017 )
Vill man betala på annat sätt, kontakta Styrelsen.
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Träningskortet får du när din tränings- och medlemsavgift är betald.

Alla avgifter skall vara inbetalda senast:
Höstterminen senast sista september • Vårterminen senast sista februari

www.balstajudo.se • bjkjudo@gmail.com
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