
Graduering for alle Kids og børnehold – sommer 2016  
Du kan kun deltage ved gradueringen, hvis du er indmeldt før 1/4 2016. (din indmeldelses-dato ses på klubnet). Deadline for tilmelding er søndag den 5. juni 2016  Lørdag den 11. juni 
 Foreløbig tidsplan 
Kl. 08:00 – 08:30 Møde for trænerteamet (inkl. Morgenmad) 
Kl. 08:30 – 09:00 Klargøring til første hold. 
Kl. 09:00 – 09.30 Kids 1 
Kl. 09:30 – 10:00 Kids 2+3 
Kl. 10:00 – 10:30 Kids 4+5 
Kl. 10:30 – 11:15 Børn 1+2 (Nye) 
Kl. 11:15 – 12:00 Pause (Frokost for trænerteamet) 
Kl. 12:00 – 13:00 Børn 3 
Kl. 13:00 – 14:00 Børn 4 
Kl. 14:00 – 15:30 Børn 5 
Kl. 15:30 – 15:45 Evaluering og afrunding for trænerteamet 
Mødetid er 30 minutter før til selvopvarmning. Vær der i god tid såfremt at tidsplan rykkes. Når gradueringen starter, er det ikke muligt for sent ankomne deltagere at være med. Forældre og pårørende må gerne sidde i salen og overvære gradueringen. Man skal blot holde sig så langt mod væggen, på anviste steder, uden for sikkerhedsområdet, og uden til gene for kæmperne. Der er ingen normal holdtræning denne lørdag. Sidste normale kids/ børne træning er i ugen optil denne dag.  Regler for PÅKLÆDNING Deltagerne skal bære en hvid karate gi med klubbens logo på venstre bryst.    Pigerne må bære en ensfarvet hvid T-shirt under karatejakken.  Hårbøjler, metalspænder, ringe i øre og næse osv. er ikke tilladt. En diskret hårelastik er tilladt.  Deltagerne skal have korte negle. Briller er forbudt. Bløde kontaktlinser kan benyttes på deltagerens eget ansvar.  Følgende kampudstyr er obligatorisk: Kidshold 1-5 & Børn 1+2 skal som minimum benytte tandbeskytter og kamphandsker. Børn 3-5 skal benytte komplet kampudstyr.  Tilmelding senest søndag den 5. juni Tilmeldingsfrist SKAL overholdes, for at kunne planlægge gradueringsugen bedst muligt, således kæmperne får optimale forhold. Tilmelding efter deadline er IKKE muligt. 
Tilmelding via KLUBNET – Er åben! TILMELDING I KLUBBEN Tilmelding er kun gældende ved betaling. Udfyld tilmeldingen og læg den sammen med betaling i en lukket kuvert i klubbens postkasse (indendørs).          
Tilmelding Graduering LØRDAG d. 11. JUNI for KIDS og BØRNEHOLD – sommer 2016   NAVN:  GRAD/BÆLTEFARVE:  VEDLAGT 100,- kr. 


