
Bollebygds Kyokushinkai 
 

Informationsbrev till våra medlemmar 
 

Bollebygds Kyokushinkai 
Hemsida: www.budo-kai.se 

Facebook: Bollebygds Kyokushin-Kai 

Hej karatevänner! 

 

Nu är höstterminen igång och våra lokaler är 

återigen öppna för träning – vad vi har längtat! 

 

Om inte restriktionerna ändras kommer vi i 

slutet på terminen kunna ha våra graderingar 

för barn, ungdomar och vuxna. Vi återkommer 

om detta senare i höst – nu gäller det främst för 

oss alla att komma in i träningen igen och hitta 

tillbaka till teknikerna. 

 

Under hösten har vi följande regler att förhålla 

oss till när vi tränar i vår dojo 

 

• Undvik onödig närkontakt, exempelvis 

skaka hand. 

• Tydlig skyltning av FHM generella råd 

i lokalen. 

• Tillgång till handtvätt eller handsprit i 

lokalen.  

• Alla ska tvätta händerna innan passet. 

• Senpaierna på varje pass ansvarar för 

att torka av utrustning som man har 

använt. 

• Drick inte direkt ur kranen i hallen 

använd vattenflaska 

• Senpaierna på dagens sista pass 

ansvarar för att städning av toaletter 

och torkning av plana ytor sker efter 

passet.  

• Byt om hemma före och efter träningen 

så trängsel undviks. 

• 15min mellan träningspass så att 

trängsel undviks. 

• Max 30 deltagare per grupp. 

• Låna inte utrustning av varandra. 

• Använd inte mer kroppskontakt än vad 

sporten kräver. 

• Byt inte träningspartner under ett pass 

vid parövningar. 

 

 

 

 

Medlems & träningsavgift hösten 

2020 
Vi kommer i september börja använda ett 

digitaliserat föreningssystem till hösten som 

heter SportAdmin. 

 

Det innebär att samtliga medlemmar 

kommer aviseras per e-post för höstens 

avgifter i början på september. 
 

Ni skall alltså inte swischa in till föreningen 

som tidigare utan avvakta avisering på mejl.  

 

För dig som medlem kommer du kunna välja 

mellan kort-, del-, eller fakturabetalning. När 

betalningen är genomförd prickas det av 

automatiskt i systemet och ni läggs till i rätt 

träningsgrupp. Man kan också välja ”Jag ska 

inte vara med” och då plockas man automatiskt 

bort. 

 

I samband med detta inför vi en 

Administrationsavgift för att vi som förening 

ska kunna digitalisera och förenkla vår 

administration. 

 

För samtliga betalningar tillkommer en 

administrationsavgift mellan 9-59 kr. 

 

Mer information om SportAdmin finns på: 

https://www.sportadmin.se/kansliservi

ce/ 
 

 

Önskar er alla en trevlig helg! 

 

Mvh 
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