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Annyå Hassyå 안녕하세요 (God dag - informellt)

INNEHÅLL

1. NYA ANSIKTEN I LOKALEN!

1. Nya ansikten i lokalen

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet så har vi nu vår
klubbvärd Malin på plats. Dessutom har vi nu glädjen
att presentera Kenneth som klubbens vaktmästare
sedan en månad tillbaka.

2. Obligatoriska arbetstimmar
3. Graderingsinformation
4. Sökes: Sponsorer
5. Lokalkommittén informerar
6. Tävlingskommittén informerar
7. Vad händer i klubben?
8. Frölunda Tigrar
9. Terminsavslutning
10. Länkar

Kenneths uppgifter är dels att underhålla lokalen, dvs.
sätta upp nya krokar, byta lysrör osv, dels att sköta
städningen. Han arbetar vardagar men kommer ibland
även att arbeta vid andra tillfällen.
Det har nog inte undgått något vilken fantastisk insats
de båda gör för drift och underhåll av vår lokal.
Vi ser det samtidigt som självklart att alla medlemmar
och anhöriga hjälper dem i sitt arbete genom att städa
undan efter sig själva och respekterar deras arbetstider.

2. OBLIGATORISKA ARBETSTIMMAR FÖR ATT FÅ GRADERA 		
SIG UPPHÖR
Som en effekt av att vi nu anställt en klubbvärd, Malin, och en vaktmästare, Kenneth, så har styrelsen beslutat att
ta bort det obligatoriska engagemangstimmarna per termin (de som för vissa grader/åldrar var ett krav för att få
gradera sig).
Vi vill dock påminna om att vi är en ideell förening som även fortsatt behöver hjälp av våra medlemmar med
diverse arbetsuppgifter, tanken är ju att vi som klubb skall kunna göra ännu mer och bättre saker när vi nu
förstärkt med anställda! Se mer information i artikeln rörande våra kommittéer om hur Du kan engagera dig på
ett eller annat sätt. Det kommer också fortsatt finnas behov av extra hjälp vid t.ex. städdagar, bygg dagar etc. och
cafét behöver även fortsättningsvis hjälp med bakning, bemanning vid t.ex. graderingar/läger osv.)!
Tack för att du som medlem eller anhörig även fortsatt vill hjälpa oss att förbättras och växa!

3. GRADERINGSANMÄLAN
Graderingarna för höstterminen 2018 kommer att ske mellan den 24:e november och 2:e december.
Som vanligt kommer det erbjudas både graderingsläger och kvällsgradering.
Mer information, krav och anmälan se: http://www.frolundataekwondo.se/gradering/

4. SÖKES: SPONSORER
Äntligen så kan vi erbjuda företag och privatpersoner en möjlighet att hjälpa Sveriges främsta Taekwon-Do
klubb!
Vi hoppas att du trivs med oss och hur klubben drivs, men den kan ju alltid bli bättre! – köpa in ny utrustning,
klubbjackor, solskydd till våra fönster nu när solen ligger lågt, en vikvägg i stora hallen som skulle stänga ute
störande ljud, anordna klubbtävlingar mm.
Kanske du eller ditt företag har möjlighet att hjälpa till? Vi kommer att erbjuda generös exponering och framför
allt, så når ju en samarbetspartner våra 800 medlemmar, våra familjer och inte minst våra respektive nätverk.
Eller så känner du till ett företag som kan vara intresserade?
Alla idéer är välkomna!
Broschyrer som du kan ta med till ditt jobb eller till andra företag du har kontakt med, kommer att finnas i caféet
inom kort. En PDF att skriva ut, läggs också upp på hemsidan.
Hälsar Jan Bylund/Sponsorkommittén

5. LOKALKOMMITTÉN
INFORMERAR
I lokalen har vi under höstterminens början bland
annat satt upp fler skohyllor, fler krokar för mitsar inne
i dojangerna och städat/rensat rejält i våra förråd.
Ny träningsutrustning finns på plats i dojang C.
Våra kampvästar har också varit iväg på lagning så nu
är alla hällor hela!
Inom kort kommer vi också att få leverans av vår egen
specialbyggda kross ställning vilket vi vet har varit
efterlängtat av många.
På gång är också ett antal ytterligare förbättringar i
lokalen. En av dessa är att vi behöver se över hur vi på
bästa sätt hanterar solen som gärna lyser in genom
alla våra fönster. För lokalkommittén söker vi en eller
flera personer som kan ta på sig uppgiften att ta fram
ett förslag på solskydd i form av persienner, gardiner,
solfilm eller liknande.
Om du tänker att du kan göra en insats, välkommen att
höra av dig på mail: 1maria@telia.com eller kontakta
vår klubbvärd Malin på info@frolundataekwondo.se.

6. TÄVLINGSKOMMITTÉN INFORMERAR
Under 2018 har vi haft många fina framgångar under tävlingar runt om i både Sverige men även under våra resor
till Norge, Finland och Holland. Bland annat blev Frölunda TKD bästa klubb under SM som arrangerades i
Lisebergshallen.
Vi har fortfarande några tävlingar kvar i år, några juniorer åker till Rumänien och tävlar i Eurocup den 28-29
oktober och vi har även flera deltagare på Ljungbys tävling de 3 november men vi har redan börjat planera inför
nästa säsong.
Under nästa år kommer vi försöka få fler av vår ungdomar att testa på tävlingsmomentet och vi kommer
införa några förändringar:
•
•
•

Vi kommer starta säsongen med en klubbtävling i slutet av januari där alla kan få testa hur det är med
tävlingsmomentet.
Vi kommer inför tävlingarna att dela upp deltagarna i mindre grupper med en blandning av nya och erfarna
deltagare och en ledare som tar hand om gruppen och skapar en trygg miljö.
Vi kommer följa upp tävlingarna med en samling efter varje tävling där vi tittar på filmer och bilder från
tävlingen samt pratar om vad vi gjorde bra och vad vi kan förbättra.

Målet är att vi skall fortsätta bygga en stark grund från de minsta upp till våra seniorer för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för de som vill lägga till tävlingsmomentet i sin taekwondo.
/ Tävlingskommittén

7. VAD HÄNDER I KLUBBEN?
Som nog märks satsar Frölunda Taekwondo stenhårt på föreningens utveckling och framtid för att än mer
befästa platsen som Sveriges ledande Taekwon-Do klubb. Då vi är en ideell förening så kommer det i vissa
situationer naturligtvis behövas hjälp. Vi hoppas därför att ni delar klubbens ambitioner och gärna hjälper till lite
där, och när, det behövs!
Klubben är strukturerad så att en styrelse leder verksamheten och varje styrelsemedlem har i sin tur ett
ansvarsområde med en kommitté knuten till sig. Det är i dessa kommittéer som mycket av arbetet bedrivs, ju
större kommitté desto mer kan vi göra och desto mindre tid behöver man lägga per person.
KLUBBEN BEHÖVER ALLA MÖJLIGA KOMPETENSER
Snickare, Elektriker, Data/IT/ hemside-kunniga, Ekonomi, Busskörkort, Sjukvårdsutbildade (läkare/ssk), Säljare,
Projektledare, Eventannordnare, Administration, Pensionärer, Massör, Lärare, Bakglada, Sponsorer, Kock,
Fastighetsskötare, Butikspersonal, Egenföretagare m.fl.
Eller egentligen vem som helst som vill hjälpa till!
Exempel på initiativ är att vi tittar på att sätta in en ljudisolerad Vikvägg som delar upp den stora
lokalen, Vi funderar på att anordna en tävling i egen regi för att dra in pengar till klubben och än så länge har
Sveriges Största Taekwondoklubb alldeles för få sponsorer…?
Kanske kan du hålla i en hammare, är bra på bildhantering eller gillar att baka? Du kanske känner någon som
kan/har något som kan hjälpa klubben?
Arbetsinsatsen blir vad man har tid till men ofta rör det som om några timmars punktinsatser någon/några
gånger per termin.
Följande kommittéer finns:
•
•
•
•
•
•
•

Lokalkommittén – Allt relaterat till lokalen, inventarier, café och träningsutrustning
Tävlingskommittén – Tävlingar, anmälningar, tävlingsarrangemang, domare, coacher
Träningskommittén – Utbildningar, schema, grupper, pedagogik, läger
Administration – Arbetssätt, Redovisning, Ekonomi, Medlemshantering
Föreningsutveckling – Ledarutveckling, verksamhetsutveckling, Trivselaktiviteter
Kommunikation – Extern och intern kommunikation, reklam, hemsida, nyhetsbrev
Sponsring – Sponsorer, sponsorupplägg, samarbetsplanering

Tveka inte att höra av dig till info@frolundataekwondo.se med vem du är, kontaktuppgifter, vad du tror du kan
bidra med och vilken kommitté du är intresserad av. Även små saker är uppskattat, du behöver inte vara proffs!
Och är du osäker på var dina idéer eller kunskap hör hemma så bollar vi gärna dina tankar med dig. Ditt mail
skickas sedan vidare till kommittéansvarig som kontaktar dig vidare.
Tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre!

8. TAEKWON-DO TIGERS
Tigerverksamheten integreras från och med 1 nov helt med övrig
verksamhet i klubben. Det har tidigare drivits som en separat del av
Håkan och Malin.
Håkan och Malin kommer även fortsatt vara mycket engagerade i
Tigers och bland annat hantera ledarutveckling, graderingar m.m.
för Tigers specifikt.
Förändringen innebär nya kontaktvägar för barn/föräldrar,
mer enhetligt hanterande av tigerverksamheten samt integrerat
informationsflöde, se www.frolundataekwondo.se
Frågor om Tigers kan ställas via hemsidan http://www.frolundataekwondo.se/kontakt/
(klicka i ”Tigers”) eller direkt till info@frolundatekwondo.se. Du kan också som vanligt prata med Tigersinstruktörer eller vår klubbvärd Malin.

9. TERMINSAVSLUTNING
Terminsslut 16/12. Blir det en avslutnings/jul fest i samband med detta? Följ oss på Facebook eller titta in på
hemsidan då och då.

10. LÄNKAR
Sociala medier
Glöm inte att följa oss på sociala medier!

Vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/frolundataekwondo
Vår stängda Facebookgrupp för medlemmar:
https://www.facebook.com/groups/42586070425/

https://www.instagram.com/frolundatkd/

Hemsidan
Vår hemsida är vår officiella kommunikationskanal som vi uppmuntrar er till att gå in på minst ett par gånger i
veckan för att hålla er uppdaterade.
http://www.frolundataekwondo.se
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