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God nyhet nr 2. 

Infoskriv høstsemester 

God nyhet nr 1. 
Vi har i år fått tildelt flere timer i 
gymsalen. Dette gjør at vi nå kan tilby 
et bedre treningstilbud for alle partier. 
Vi slipper bla. å måtte overlappe barn 
og seniorpartiet på torsdag.  
 
Vi er nå tildelt hele tirsdag og torsdag 
på Volla skole.  Vi utvider derfor tiden 
på torsdag slik at den nå blir lik 
tirsdagen. Utøverene vil derfor star til 
samme tid begge dager. 
 
Timeplan begge dager blir som følger: 
 
17.00 - 18.00 Fritt disponert for alle 
utøvere (etter avtale med hovedtrener). 
 
18.00 - 19.00 Barnetrening 
 
19.00 – 20.30 Senior/ungdom 
 

Oppstart høst 2015 
Det nærmer seg tid for oppstart for nye og gamle judoutøvere. 
Ønsker i den anledning å dele en del gode nyheter, samt minne 
om en del andre sake som fort går i glemmeboka gjennom 
sommeren.  

Vi starter opp Tirsdag 1. September. Om mulig starter vi 
imidlertid opp 1-2 uker før dette. Vi venter på avklaring om dette 
fra skolen. Dette vil bli informert om på hjemmeside og FB.  

Ingen egenandel for barn og ungdomstevner 
Styret har besluttet at klubben dekker deltakeravgift for alle barn og 
ungdommer som ønsker å gå stevner. Deltakere må imidlertid selv 
dekke reise, overnatting, mat, etc.  

Annen “sponsing” 
Klubben har som mål å opparbeide best mulig kompetanse innad i 
klubben. Klubben dekker derfor en rekke andre aktiviteter, klubben 
kan etter avtale dekke blant annet, trenerkurs, dommerkurs, 
treningssamlinger, Dan-graderinger, prestisjefulle stevner (NM, 
Nordisk, andre internsajonale stevner) med mer.   
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Styre og verv 
Oppdatert oversikt over alle verv med bilde 
finner dere på vår hjemmeside, sammen med 
kontaktinformasjon. Nye verv er blant annet, 

foreldrekontakt, Asgjerd Halseth og 
ungdomsrepresentant, Thorstein Halseth 

Judoshoppen 
Fra oppstart høst 2015 vil ansvar for judoshoppen bli 
overført til foreldrekontakten. Dvs at det nå er Asgjerd 
som skal kontaktes i forhold til kjøp av drakter, gensere 
ol. Det vil om kort tid bli laget en egen side for 
judoshoppen på hjemmesiden.  

 

Da gjenstår kun noen påminnelser før oppmøte. 

1. Ta med vann på flaske. 
2. Klipp negler på fingre og tær. 
3. Vask drakten om nødvendig, og eventuelt deg selv.  
4. Hils når du kommer inn døra og når du går.  
5. Tape sår og småskader. 

 
Og til de nye: 
 

6. Øv på å knyte belte dersom du er usiker på hvordan dette gjøres. 
 

 

 


