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Välkomna till en ny termin!

Vi kör igång igentisdagen 7e januarimed nytt schema enligt sidan 2.

SÖJF jull äger

Helgen 14-15/12 arrangerade SÖJF (S̈odermanlands-̈Osterg̈otlands Judo F̈orbund) jull̈ager i Link̈oping.
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Har du en stund över?? 

 
Känner du att du vill ställa upp några timmar i månaden för 
klubben? 
 
Just nu är arbetet igång med att få ihop medlemmar till 
klubbens styrelse. 
Är du intresserad av få vara med och påverka klubben så 
kontakta någon i valberedningen. 
 
Den platsen som det är verkligt behov utav är en ny kassör, 
så om du kan läsa en kontoplan och skilja på debit och kredit 
så är det till stor hjälp. 

Valberedningen består utav Thommy Karlsson, 070-681 1270  
och Leif Hansson 070-913 6769 

Pulkarace!

Välkommen p̊a Linköping
Judos pulkarace söndagen
den 2 februari 2014! Vi̊aker
pulka, snowracer eller vad
du tror att du kommer vinna

racet med mellan kl. 11-13 i Vidingsjöbacken.
Vi tr äffas vid motionscentret och tar oss till bac-

ken som ligger bland motionsspåren. Om det intëar
någon sn̈o hittar vi p̊a andra aktiviteter. Judoklub-
ben bjuder p̊a grillkorv från Eklunds Chark. AL-
LA f år komma, barn, f̈oräldrar, ungdomar och mo-
tionärer. Vi hoppas att detta kan ge oss en trevlig
stund d̈ar du kan l̈ara k̈anna alla i v̊ar klubb. Skriv
upp dig p̊a anm̈alningslistan senast den 26 januari
2014! Vid frågor kontakta Maria R̈antilä p̊a 0705-
152231

Kallelse till årsmöte

Tisdagen 25e februari kl
20.15 har vi årsm̈ote, alla
medlemmar̈ar välkomna att
komma f̈or att r̈osta fram en
ny styrelse med nya verk-

samhetsm̊al. Det kommer innan̊arsm̈otet finnas
anm̈alningslistor, de som anm̈aler sig i f̈orväg bjuds
på sm̈orgåst̊arta!

Judoklubbens h̊allare för regi-
streringsskylt

Snart kommer v̊aren och innan man vet ordet avär
det dags att g̈ora bilen v̊arfin! Vad passar d̊a b̈attre
än att smycka bilen med judoklubbens hållare f̈or
registreringsskylt?

Om du redan har en Formac skylthållare med
utbytbar reklamlist kan du enkelt byta ut reklamlis-
ten mot judoklubbens reklamlist. En lös reklamlist
kostar bara 20:-.

Klubben s̈aljer även en komplett skylth̊allare
inklusive reklamlist f̈or 40:-, dessa skylth̊allare
är gjorda f̈or transportstyrelsens registrerings-
skylt med EU-symbol i aluminium för personbil.

Till minne av Kurt Durewall

Kurt Durewall, f̈odd 1924 gick
bort 28/10 2013. Trots en im-
ponerande̊alder p̊a 89 år var
han fortfarande aktiv och inbo-
kad som instrukẗor på ett l̈ager
i Stockholm ett par veckor efter
hans ov̈antade bortg̊ang.

Mest k̈and i Budo-kretsar
var nog Kurt som grundaren av
Durewall-jiujitsu, den form av
jiujitsu-träning som bedrivs av
klubbens jiujitsu-sektion. Dock
har Kurt indirekt ocks̊a betytt

mycket f̈or vår klubbs judo. Kurt var̈aven intres-
serad av judo och hade graden 3 dan i judo.

1969 rekryterade Kurt Istvan Hambalek
från Norrk̈opings judoklubb till sin klubb i
Göteborg. Kurts klubb Shiai i G̈oteborg var f̈or
tävlingsintresserade judokas och Istvan tog efter
Kurts tr̈aning flera guldmedaljer i b̊ade SM och
NM. 1971 rekryterades Istvan till Link̈opings ju-
doklubb som instrukẗor och var under m̊angaår en
väldigt popul̈ar ungdomstr̈anare som fick v̊ar klubb
att växa.
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Flexpay

2014 inleder vi ett samarbete
med Flexpay. Detta samarbete in-
neb̈ar att tr̈anande med arbets-
givare anslutna till Flexpay kan
betala den egna terminsavgiften
via Flexpays web-portal. Avgiften
dras d̊a som l̈oneavdrag och/eller
friskvårdsbidrag fr̊an arbetsgiva-
ren.

Anmälan, avanmälan
och medlemskap

Betald avgift inneb̈ar att manär
medlem i klubben. Som med-
lem får man tillg̊ang till alla de
träningspass som bedrivs av klub-
ben och som passar när det g̈aller
ålderskategori och kunskapsnivå.

Nya medlemmar f̊ar prova
två tr̈aningspass gratis innan de
besẗammer sig f̈or om de vill
fortsätta tr̈ana. Det kr̈avs ingen
föranm̈alan f̈or nya medlem-
mar, det är bara att bes̈oka ett
nybörjarpass och prova på!

Terminsavgiften skall vara betald
senast tv̊a veckor efter terminstart.

Om man av n̊agon anledning
inte kan eller vill tr̈ana ytterligare
en termin kr̈avs inte heller n̊agon
särskild avanm̈alan, icke betald
medlemsavgift inneb̈ar att man
gått ur klubben.

Terminsavgifter

Från 21år: 850 kr/termin
Upp till 20 år: 700 kr/termin

Minijudo: 550 kr/termin
Funkisjudo: 450 kr/termin

Familjeavgift: 1550 kr/termin
Passiv medlem: 100 kr/år
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