
13. nov. 2019

Infobrev til forældre og medlemmer i Aabenraa Taekwondo Klub

Så nærmer vi os med hastige skridt juleferien og afslutningen på Taekwondo-året 2019. Heldigvis 
venter 2020 lige om hjørnet med flere træninger, gradueringer og klubaktiviteter i Aabenraa Taekwondo 
Klub. Her følger lidt info vedr. tiden umiddelbart før og efter jul i Aabenraa Taekwondo Klub.

Sidste træning inden juleferien: Torsdag d. 19. december 2019 (juleafslutning - se side 2)
Første træning efter juleferien: Tirsdag d. 7. januar 2020

Graduering
(OBS! Almindelig træning er aflyst for både børn og voksne tors. d. 5. dec. 2019 pga. graduering)

Torsdag d. 21. november 2019 - MON-børn
Graduering for MON-børn (tofarvede børnebælter). Gradueringen foregår under almindelig træning kl. 
17:00-18:00 og kræver ikke særlig forberedelse fra børnenes side. Øvrige børn træner som normalt.

Torsdag d. 28. november 2019 - KUP-børn og voksne
Skriftlig teoriprøve for KUP-børn (almindelige bælter) - foregår under almindelig træning kl. 17:00-18:00.
Skriftlig teoriprøve for voksne - foregår under almindelig træning kl. 18:00-19:30
OBS! Trænerne orienterer om teoriprøve og giver besked om, hvem der må komme til teoriprøve.

For KUP-børnene skal teoriprøven ses som en øvelse i pensum, og der stilles ikke særlige krav.
For de voksne skal teoriprøven bestås med minimum 75% rigtige svar.

Find pensum (til udprintning) via Aabenraa Taekwondo Klubs hjemmeside www.aabenraataekwondo.dk

Torsdag d. 5. december 2019 - KUP-børn og voksne (almindelig træning er aflyst denne dag!)
Graduering for børneholdet (kun KUP-børn) - START kl. 17:00 (varer cirka en time)
Graduering for voksenholdet - START kl. 18:00 (sluttidspunkt afhænger af, hvor mange der skal op)
OBS! Trænerne orienterer om graduering og giver besked om, hvem der må komme til graduering.

BETALING FOR GRADUERING
MON-graduering: 25 kr. for selve gradueringen, 50 kr. for nyt bælte
KUP-graduering: 100 kr. for selve gradueringen, 50 kr. for nyt bælte (snipper fås gratis i klubben)

Betaling skal ske på gradueringsdagen (hhv. 21. nov. eller 5. dec.) via MobilePay 43355 (el. kontanter).

+30-træning

Søndag d. 1. december 2019
Klubben afholder +30-træning for tidligere og nuværende medlemmer, som har passeret de 30 år.
Træningen foregår fra kl. 11:00-13:00 (cirka halvanden times træning efterfulgt af hyggesnak).
Andre klubber i det syd- og sønderjyske er også inviteret.

Gæstetræner er Danni Christensen, 4. DAN, fra Vejle Taekwondo Klub.

Folder

Aabenraa Taekwondo Klub har i 2019 modtaget et økonomisk tilskud fra DIF/DGI’s foreningspulje til 
markedsføring af klubben. I den forbindelse har vi fået trykt en flot folder. Vi har mange eksemplarer 
liggende i klubben, så hvis DU kender et oplagt sted at lægge folderen, så sig endelig til.
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Juleafslutning = hyggetræning og fællesspisning
(OBS! Tilmelding og betaling nødvendig)

Torsdag d. 19. december 2019
Den sidste træningsdag inden jul bliver torsdag d. 19. december 2019. Vi afslutter Taekwondo-året med 
en lille sammenkomst:
Kl. 17:00-18:15 - Hyggetræning og leg for medlemmer, forældre og søskende. Vi mødes i dojangen 
(Taekwondo-lokalet).
Kl. 18:30-19:30 - Fællesspisning i Arena Aabenraas café for medlemmer, forældre og søskende.

Fællesspisningen er gratis for medlemmer af klubben. Øvrige skal betale 50 kr. pr. person.
Alle (både medlemmer og øvrige) skal selv betale for drikkevarer under spisning (betales på dagen, når 
man køber i cafeen).

TILMELDING SENEST: Søndag d. 15. december 2019 til Lone Winther Romme på 30 24 00 24.
BETALING af 50 kr. pr. deltager (som ikke er medlem af klubben): Skal ske samtidig med tilmelding 
enten via MobilePay 30 24 00 24 (Lone) eller kontant til Lone.

Kontingentopkrævning + betaling af forbundslicens

1. kvartal 2020
Vi gør opmærksom på, at det ved seneste generalforsamling i januar 2019 blev besluttet, at licensen til 
Dansk Taekwondo Forbund bliver årlig egenbetaling fra 2020.
Det betyder, at der i januaropkrævningen tillægges et beløb på 250 kr. pr. medlem (nuværende sats) 
oveni den almindelige kontingentopkrævning. De 250 kr. dækker årlig licens til Dansk Taekwondo 
Forbund.

Søskenderabat / familierabat
Aabenraa Taekwondo Klub giver søskenderabat / familierabat til medlemmer, som bor i samme 
husstand. Rabatten gives således:
Medlem nr. 1: Betaler 100% af klubkontingent og 100% af forbundslicens
Medlem nr. 2, 3, 4...osv.: Betaler 75% af klubkontingent og 100% af forbundslicens

Generalforsamling 2020

Torsdag d. 30. januar 2020
Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Taekwondo Klub.
Særskilt invitation kommer i januar, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Valg til bestyrelsen:
- Formand (2019-2021): Lone Winther Romme - IKKE PÅ VALG
- Kasserer (2018-2020): Ricky Nielsen - PÅ VALG / GENOPSTILLER
- Bestyrelsesmedlem 1 (2018-2020): Lindy Biel - PÅ VALG / ØNSKER IKKE GENVALG 
- Bestyrelsesmedlem 2 (2018-2020): Bettina Retzlaff Hvass - PÅ VALG / GENOPSTILLER  
- Bestyrelsesmedlem 3 (2019-2021): Vakant (pt. erstattet af 1. suppleant) - PÅ VALG 
- 1. suppleant (2019-2020): Camilla Retzlaff Hvass - PÅ VALG / GENOPSTILLER  
- 2. suppleant (2019-2020): Sonia Baptista - PÅ VALG / GENOPSTILLER

Eventuelle spørgsmål: Kontakt Lone på 30 24 00 24 eller formand@aabenraataekwondo.dk

På bestyrelsens vegne 
Lone Winther Romme

(formand)
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