Uppsala Judoklubb - Nyhetsbrev 2 - 2018
Nya avgifter 2018
Inför 2018 så har klubben minst sagt fått en kraftig hyreshöjning på över 100 % sen årshyran för
2017. Detta resulterar i att vi tyvärr måste ta bort familjeavgifterna och höja våra avgifter en del. Vi
kommer dessutom att ha ett annat upplägg på våra avgifter för att underlätta faktureringen.
Medlemsavgift kommer att faktureras 1 gång/år oavsett när på året man börjar. Därefter kommer vi
att ta ut en träningsavgift för varje termin då man är aktiv. Något annat som är nytt är att bälten och
judopass fr.o.m. denna termin kommer att ingå i priset. All fakturering kommer att ske via mail
under vecka 8 och 9.
Årets avgifter kommer att se ut som följande:
Medlemsavgift 300 kr/år
Träningsavgift inkl. bälten och judopass
-16 år
850 kr

+16 år
1200 kr

Stor & Liten
650 kr

Stödmedlem 300 kr/år
Är du själv inte aktiv i klubben längre eller kanske aldrig varit men önskar att bidra till klubben på
annat sätt så kan du bli s.k. stödmedlem. Alla föräldrar eller andra som vill stötta vår verksamhet är
varmt välkommen att bli just stödmedlem till en kostnad av 300 kr/år. Stödmedlemmar får även
rösträtt på våra årsmöten. Är du intresserad av detta så skicka gärna ett mail till klubben så ser vi till
att ordna detta.

Friskvårds bidrag
Uppsala Judoklubb är numera kopplad till Actiway som kortfattat är ett nätverk av friskvårds- eller
hälso leverantörer. Detta innebär alltså att man på ett smidigt sätt kan betala hela eller delar av sin
träningsavgift med sitt friskvårdsbidrag om man så önskar. Är det så att man önskar att betala sin
avgift på detta sätt så meddela oss gärna detta efter erhållen faktura så ordnar vi det.

Sportlov vecka 8
Ordinarie schema med alla dess träningar gäller hela veckan ut (vecka 7)
Under sportlovet vecka 8 så gäller INTE ordinarie schema. Följande pass kommer dock att erbjudas
för det som är intresserad:
Måndag 19 februari kl. 17.30 -18.30 (Kevin):
Alla födda mellan 2007-2011 med minst halv gult bälte är välkommen!
Måndag 19 februari kl. 18.30 -19.45 (Staffan):
Alla i u15 och uppåt är välkommen!

Tisdag 20 februari kl. 10.00 - ca 15.00 (Iteb):
Miniläger där alla i u15 och uppåt med minst orange bälte är välkommen. Ta med judokläder plus
andra inomhuskläder då lägret innehåller vanlig judoträning plus annan fysträning. Lägret är gratis
men ta med pengar till lunch på restaurang Java. Absolut inget krav på att man måste vara
tävlingsjudoka men observera att lägret passar de som tycker om att träna hårt. Anmälan sker via
sms till följande nummer
Onsdag 21 februari kl. 18.30 -19.45 (Iteb):
Alla i u15 och uppåt är välkommen!

Ny hemsida kommer
Som nämnt tidigare så hade vi planer på ny hemsida. Vi har tillsatt en ansvarig för hemsidan och
utbildning gällande den nya hemsidan är gjord. I dagsläget designas den och dess innehåll. Vår
ambition är att hålla den enkel men uppdaterad på alla sätt och vis. Inom några veckor blir den nya
hemsidan publik och självklart meddelar vi alla berörda om detta.

Endagsläger 3 mars
Precis som kalendariet har visat så kommer klubben att erbjuda ett endagsläger med lunch den 3
mars. Vänligen se separat inbjudan för mer detaljerad information.

Med vänlig hälsning
Uppsala Judoklubb

