Hej!
Hoppas att allt är bra med dig och att du njuter av det fantastiska sommarvädret. Hoppas även att
du har kunnat hålla dig frisk och haft en skön semester/sommarlov.
Tyvärr på grund av rådande COVID-19 läget i Sverige så valde vi att inte hålla inte hålla i någon
sommarträning för barn.
Sommaren är i och för sig inte slut än men nu är det dax för en ny karatetermin att dra igång.
•TERMINSTART för alla KarateKids börjar lite senare än planerat tidigare och detta är med hänsyn
till COVID-19. Vi börjar först efter skolstarten på måndag den 31/8 med tider som förra terminer.
Det är samma bokningsregler som gäller och hela träningsschemat ser du på hemsidan taiso.se
och ahuskarateklubb.se
!!! Vi är tacksamma om du vid minsta lilla förkylning eller symptom stannar hemma. Mer om
COVID-19 och träning hos oss kan du läsa om längre ner.
•TERMINSAVGIFT
Höst terminens träningsavgift skall vara inbetald den 31/8 i samband med terminens start.
Avgiften betalas i till Åhus Karateklubb swish 1235176409 eller Bankgiro 518-8495
Prislistan hittar du på klubbens hemsida ahuskarateklubb.se eller Taiso.se
(du som har sedan tidigare valt att dela upp din träningsavgift månadsvis via autogiro har kvar ditt
avtal och behöver inte göra något)
•NYA MEDLEMMAR
Klubben kommer att ta in nybörjare den 7/8 med åldersgräns barn som är födda 2011 och upp.
•GRUPPBYTE:
En del barn är redo för att byta till en mer avancerad karategrupp men jag vill ändå be er att först
börja terminen i den gruppen som förra terminen.
•TAISO KIDS
TaisoKids är extra träning och aktivitet för barn och det ingår inte i den ordinarie Karateträningen.
Dock så har alla KarateKids som är fyllda 10år ett förmånligt pris enligt prislistan.
TaisoKids startar 1/9 och info finns på taiso.se samt taiso och karate sociala medier kanaler via
Facebook och Instagram.
NY KARATEDRÄKT
Önskar du en ny Karatedräkt eller träningsutrustning i form av knogskydd, benskydd eller annan
träningsutrustning så mejla karate@taiso.se så snart som möjligt så hinner vi få fram den till
terminens börjar.
•COVID-19 och Träning
Vi kommer att börja terminen med att träna inomhus men jag ber dig/er att vid minsta lilla
symptom, förkylning stanna hemma och inte komma till träningen. Jag vill även uppmana dig att
vara extra noga med hygien, använda handsprit m m . Vi håller och följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vidtar hela tiden extra åtgärder för att undvika att sprida smittan. Hur läget
i Sverige kommer att utvecklas efter sommaren när allt drar igång är det givetvis ingen som vet.
Men vi gör allt för att hålla igång folkhälsan. Dock så kan läget ändras snabbt och vi kan komma
att behöva anpassa och ändra träningen där efter. Jag hoppas även att du trots eventuella
omständigheter och förändringar stöttar föreningen och har förståelse över eventuella åtgärder
och förändringar.
Hälsningar
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