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Ny termin 2015!  
 

Välkomna till en ny termin i Kumla kampsportsförening! På tisdag 18/8 drar vi igång för full fart igen 

med peppade instruktörer som ser fram emot en ny termin av kamp, svett och gemenskap. Vi på 

klubben hoppas att du kommer att trivas här och få massor av bra träning, goda förebilder och 

gemenskap. Här följer lite information som kan vara bra att ha. Har du övriga frågor eller 

funderingar är du alltid välkommen att fråga någon av oss instruktörer. Håll dig uppdaterad på 

hemsida och facebookgrupp för uppkommande event och ny information. 

Huvudinstruktör vuxna: Mikael Halling (miha10@hotmail.com) 

Huvudinstruktör barn: Johan ”Flisby” Varnander (johan.varnander@gmail.com) 0760 29 64 18  

Huvudinstruktör special needs judo: Roger Berger (familjen.berger@telia.com) 

 

 Träningstider:  

 
 
 
 
 

 

 

Intagning 

För att få träna hos behöver man kontakta huvudinstruktören för den grupp man delta i. 

Barngruppen är för tillfället fylld. Man kan ställa sig i kö och skriva upp sig på en lista som Flisby 

ansvarar över.  Barn måste ha fyllt 7 år för att få börja träna hos oss.  

Medlemsregister 

Samtliga medlemmar ska fylla i medlemsblad, detta gäller även gamla medlemmar. Här kommer ni 

att fylla i namn och personnummer (10 siffror) samt kontaktinformation. Syftet med detta är att som 

ideell förening är vi beroende av olika former av stöd. För att få stöd behöver vi presentera antal 

medlemmar med personnummer. Vi behöver också ha kontaktuppgifter för de tränande som ej är 

myndiga om någonting skulle hända under läger/träning/tävling. 

Medlemsavgifter 

För er som har tränat innan ska medlemsavgifterna betalas innan 1 september. Nya medlemmar gör 

upp med huvudinstruktör angående betalning. I regel har man 4-5 provtillfällen på sig innan man 

måste bestämma sig för att ansluta till klubben. Priser står på hemsidan 

Swish: 1231312958     Postgiro: 565144-3 

Välkomna! 

Tisdagar och torsdagar  
Barn grupp 1: 17,45-18,30  
Barn grupp 2: 18,30-19,30  
Vuxna:  19,30-20,30 

Fredagar 
Specialneeds judo 17:00-18:00 

onsdagar   

Tävlingsgruppen 18,00-19,3 
Söndagar 
Sparring vuxna 11,00-12,30 
Specialneeds judo 13:00-14,30 
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