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Hej och god fortsättning på det nya året! Vi hoppas att alla har haft en bra jul och nyår och precis 

som oss tränare & ledare fått lite välbehövd julvila. Nu är julvilan slut och vi ser fram emot det nya 

året och dess utmaningar. Om någon har missat informationen så blir alltså terminsstart den 8 

januari. 

Schema & kalendarium för VT-2018 

Det nya schemat och kalendariet för VT-2018 finns i bifogad fil. Även ålderskategorierna för de som 

tävlar. Vad gäller schemat så har det egentligen inte skett några större förändringar vilket innebär 

att man tränar på samma dagar/tider som under höstterminen. Några förtydliganden är att 

fredagens första pass fortsatt blir en grupp som har slagits ihop, sista fredagspasset innehåller 45 

minuter ”judofitness” + 45 minuter newasa för de som är intresserad. När ni ser schemat vad gäller 

barngrupperna så måste utgångspunkten vara att det är samma dag och tid som gäller, kan nämligen 

bli en del svårigheter annars då vissa grupper har graderat till gult bälte. 

Observera att kalendariet är preliminärt och kan eller snarare kommer att ändras då det exempelvis 

endast finns en pokaljakten (klubbtävling) med i dagsläget. Även datum för upplandsserien och 

andra barntävlingar saknas i dagsläget men kommer ut de närmsta veckorna. Det kommer också en 

inbjudan till det efterfrågade judodiscot inom kort. 

Nybörjarintag eller inte? 

Klubben får ofta frågor om eller när det blir nya nybörjargrupper för barn i olika åldrar. Det rätta 

svaret är att det många gånger är extremt svårt att svara på långt i förväg. Många aspekter spelar in 

här där några är bl.a. antal tränare, antal medlemmar, efterfrågan, klubbens ekonomi, schema 

”pusslet” mm. 

Till denna termin så kommer det tyvärr inte att bli någon helt ny grupp för nybörjare. Men det 

kommer dock att tas in nybörjare till gruppen som tränar tisdagar kl. 17.30 -18.30. Är man född 

2007-2009 så får man alltså medlemsregistrera sig på hemsidan för att möjligtvis ta en plats i 

gruppen. 15 platser finns, först till kvarn som gäller! 

Fortfarande gott om plats för vuxna nybörjare och +40 åringar 

Det finns gott om plats för nybörjare/fortsättare från 14 år att börja med judo eller komma igång 

efter ett uppehåll på onsdagar kl.20.00 - 21.15. Är du morgonpigg och +40 år så är du varmt 

välkommen till vår motionsgrupp på lördagar kl.9.00 - 10.15. Våga testa på! 

Judodräkter 

Klubben har ett mindre lager av främst barndräkter hemma på klubben. Även en del större dräkter 

finns på lager. Finns inte den storlek eller dräkt ni söker så beställer klubben detta. Leverans oftast 

inom några dagar men räkna med upp till två veckors leveranstid. Betala gärna med Swish på plats 

när dräkten hämtas. 

 



 
 

Fakturering av avgifterna VT-2018 

Vi är mycket väl medveten om att avgifterna skickades ut sent förra terminen och att det uppstod en 

del problem. Denna termin kommer alla fakturor att vara utskickade senast sista februari. Om det 

visar sig att man inte fått en faktura innan 28 februari så återkoppla gärna till oss. 

Gradering 

Under april/maj kommer det ske gradering för flertalet grupper där exakta datum kommer senare 

under terminen. Följande grupper kommer dock att gradera tidigare där datum redan är satt: 

4 februari kl. 14.00, grupp 2010-2011 termin 3 & 4 gradering till gult streck. 

17 februari kl. 8.30, grupp motionsjudo + 40 år gradering till gult bälte. 

 

Informationsflödet i klubben 

Information om diverse aktiviteter eller annan viktig information ges ut på några eller flera av 

följande sätt i klubben: 

 På träningarna av tränarna 

 Anslagstavlan i dojon 

 Hemsidan (vänligen se nästa överskrift) 

 Facebooksidan (JUDO UPPSALA) Gå med i gruppen! 

 Mail 

Observera att Info och anmälningslista gällande tävlingar & läger alltid sitter på anslagstavlan I 

dojon och ges ut till berörda grupper av tränarna.  

Möjligen ny hemsida på G 

Vi ber er om överseende gällande hemsidan vi har idag som inte är helt uppdaterad. Ny person är 

tillsatt som ansvarig för hemsidan där hon och även andra inväntar utbildning kring den ny tänkta 

hemsidan. 

 

Med vänlig hälsning  

Uppsala Judoklubb 


