Uppsala Judoklubb - Nyhetsbrev 3 - 2018
Tiden går med en rasande fart och våren är redan här. För klubbens tävlingsaktiva så är schemat
minst sagt fullspäckat innan den ordinarie verksamheten tar sommarlov. Flera nationella och
internationella tävlingar väntar där bl.a. Svenska & nordiska Mästerskapen är några. Övriga börjar
kanske känna att sommaren är efterlängtad men än så länge måste vi kämpa ett tag till!

Terminsavslutning & terminsstart
Vårterminens sista ordinarie träning är söndagen 17 juni. Höstterminens ordinarie träning kommer
att starta igen samtidigt som skolorna den 20 augusti.

Inställda träningar
29 april: Alla träningar inställda pga. uthyrning av lokalen och klubbens egen tävling (pokaljakten)
30 april: Alla träningar inställda pga. valborgsmässoafton.
10 - 13 maj: Alla träningar inställda pga. bortresta tränare, uthyrning av lokalen och dessutom Kristi
himmelfärdshelg.
OBS! Vi kör efter ordinarie schema andra helgdagar, röda dagar etc.

Pokaljakten 29 april
Klubbens populära klubbtävling för barn födda mellan 2004-2011 med minst gult streck på
bältet är välkommen denna gång. Vänligen se separat inbjudan för mer detaljerad info.
OBS! Sista anmälningsdag fredag 27 april!

Gradering
Under maj månad så kommer vi att genomföra en hel del graderingar i klubben. Exakta datum och
tider skickas senare ut till respektive grupper/individer som ska graderas denna termin. Får man
ingen info om gradering men tror eller (tycker) att man borde få gradera så meddela gärna
undertecknad om detta. Mänskliga faktorn kan ha spelat in här alternativt så anser inte tränaren att
gruppen/individen är redo ännu.

Ny hemsida
Som tidigare nämnt så har vi jobbat fram en ny hemsida som nu är klar och publik. Ni kan använda
precis lika webbadress som tidigare (uppsalajudo.se). Ambitionen är att ha en mer uppdaterad och
levande hemsida som är enkel att förstå. Kika gärna in på den nya hemsidan! 
Ni är varmt välkommen med feedback.

UJK:s Årsstämma
Klubben har årsstämma onsdag 23 maj 2018 kl.10.00 på Fyrishov.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast onsdag den 9 maj 2018.

Rimbo Judoklubb besöker UJK 6 maj
Rimbo judoklubb är en väldigt liten judoklubb som vid ett antal tillfällen besökt oss för
träning med nytt folk och ny inspiration. Besöken hit har alltid varit väldigt uppskattade och
trots en väldigt liten skara som kommer denna gång, hoppas dom och även vi att några ifrån
oss passar på att delta på den extra träning som erbjuds tillsammans med dom. För mer
detaljerad info vänligen se bifogad fil.

Disco 9 juni
Senaste discot blev bland barnen en stor succé! Därefter har vi många gånger fått frågor om
när nästa disco är. Nu har vi svaret, lördag 9 juni! 
Vänligen se separat inbjudan för mer info.
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