
Medlemsinfo 2021-05-25  
Till samtliga träningsgrupper 

Vi börjar närma oss slutet på terminen och då är det en del aktiviteter som bryter det vanliga 

träningsschemat att ha koll på.  

I detta utskick sammanfattas all info för resten av terminen så viktig läsning för alla! 

Gradering för ungdom och vuxen 

Graderingarna för ungdom och vuxen genomförs lördagen den 29 maj enligt tidigare utskick.  

Ungdomsgruppen är indelade i mindre grupper och man får ha en åskådare med/person.  

Vuxengruppen har en längre tid för sin gradering och vid detta tillfälle tillåts inga åskådare i 

träningslokalen.  

Graderingsvecka för knattar och barn 

Under veckan 31 maj-4 juni är det graderingsvecka för alla som tränar i knatte- och barngrupperna.  

Det är inga träningar alls för dessa grupper denna vecka utan endast graderingar genomförs.  

Deltagarna är indelade i mindre grupper (25 stycken) och alla som är anmälda till gradering har fått 

en specifik tid för sin gradering via tidigare mejlutskick.  

För att graderingsveckan ska fungera smidigt som möjligt är det viktigt att alla håller tiderna. Var 

gärna på plats några minuter före utsatt tid ☺  

Varje barn får ha en åskådare med sig. Obs! Inga småsyskon kan följa med utan det är skarpt läge på 

endast en person/barn! 

Träning efter graderingarna för ungdom och vuxen 

Som ett led i att träna i kapp uteblivna träningspass under våren så har ungdoms- och 

vuxengrupperna träning även under graderingsveckan.  

Träningarna hålls enligt nuvarande anpassade schema med uteträningar.  

Träningarna fortgår sedan även vecka 23 och 24 med sista träning under vecka 25 enligt nedan: 

Ungdomsgruppen har sin sista träning måndag 21 juni.  

Vuxen äldre har sin sista träning måndag 21 juni. 

Vuxen yngre har sin sista träning tisdag 22 juni. 

Träning efter graderingarna för knattar och barn 

Knatte- och barngrupperna har denna termin vanlig träning även efter graderingsveckan.  

Vecka 23 och 24 är det träningar enligt ordinarie träningsschema.  

Terminsavslutning för knattar och barn 

Vecka 25 är det terminsavslutningar för knatte- och barngrupperna.  

Observera att tiderna och i vissa fall även dagarna skiljer sig från ordinarie träningsschema.  

Måndag 21 juni 

Kl. 16.30-17.00 – avslutning Knattar B 

Kl. 17.15-17.45 – avslutning Barn A 

Tisdag 22 juni 

Kl. 16.30-17.00 – avslutning Knattar A 

Kl. 17.15-17.45 – avslutning Barn B 

Onsdag 23 juni 

Kl. 16.30-17.00 – avslutning Knattar C 



Kl. 17.15-17.45 – avslutning Barn D 

Kl. 18.00-18.30 – avslutning Barn C  

Anmälan till nästa termin 

Anmälan till nästa termin görs via e-post senast den 10 juni.  

Alla nuvarande medlemmar som anmäler fortsatt träning innan deadline är garanterade plats i en 

anvisad träningsgrupp till hösten.  

Om man missar sista anmälningsdag så kan inte plats i höstens träningsgrupper garanteras.  

När man anmäler till nästa termin så skriver man i mejlet att det avser anmälan ht -21.  

Man skriver även personens namn som man anmäler samt nuvarande träningsgrupp.  

För att kunna påbörja arbetet med träningsschema och träningsgrupper så snart som möjligt ser vi 

självklart att man anmäler så snart man bestämt sig för att fortsätta träna.  

Är det så att man bestämt att inte fortsätta träna så får ni gärna även meddela det. Då slipper man 

eventuella påminnelsemejl från undertecknad ;-)  

Information om nästa träningstermin 

Träningsschema för höstterminen samt vilken träningsgrupp man tilldelas hoppas vi kunna skicka ut 

till alla via e-post i slutet av juni. 
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