
 

 

  

Romerike judoklubb 
Informasjon til nye og gammle 
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Under følger en beskrivelse av det viktigste å få 
med seg før oppstart, både for nye og gammle 

utøvere, i alle aldere. 

Treningstider 

Fri bruk 
(etter avtale med trener) 

Tirsdag  kl 17.00 – 18.00 

Torsdag  kl 17.00 – 18.00 

 
Barn 

Tirsdag  kl 18.00 – 19.00 

Torsdag  kl 18.00 – 19.00 

 Ungdom og senior 
Tirsdag  kl 19.00 – 20.30 

Torsdag  kl 19.00 – 20.30 

 Fri bruk 

 Tirsdag  kl 20.30 – 21.00 

Torsdag  kl 20.30 – 21.00 

Dusj anbefales ;-) 

Mer info neste side 

Beskjeder og informasjon 

 

Stevner og samlinger  

Felles informasjon til utøvere og foresatte vil i hovedsak formidles via 
klubbens hjemmeside www.romerikejudoklubb.com. Her vil dere 
fortløpende finne informasjon om treningstider, avsluttninger, ferier, 
gradering, pensum, kontakter med mer. Det vil ikke bli sendt ut informasjon 
på epost eller levert ut lapper. Det anbefales at de som er på Facbook melder 
seg inn i vår lukkede gruppe (romerikejudoklubb). Her vil vi minne om 
stevner, påmeldingsfrister ol. Samt dere vil få tilgang til bilder fra ulike  
arrangement.  

Stevner og samlinger blir i hovedsak arrangert i regi av krets eller Norges 
Judoforbund (NJF). De som ønsker tidlig informasjon har derfor mulighet til 
å finne dette på NJF sin terminliste (www.judo.no/utoverinfo/terminliste/). 
Informasjon om aktuelle arrangement vil bli gitt etter trening samt informert 
om på Facebook.  

Påmeldinger SKAL gjøres skriftlig, via epost til 
romerikejudoklubb@gmail.com. Evt Facebook.   

Treningsåret - Semestre 
 
 

Barnepartiet følger skolens fridager, dvs ingen trening når skolen er 
stengt.  

Senior og ungdom vil få mulighet og info om alternative 
treningslokaler og arrangement når skolen er stengt. Vi tar ALDRIG 
ferie!!! 
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 Bestilling av drakter og annet 
materiell.  
 
 

Bestilling av drakter og annet gjøres ved å sende informasjon til 
romerikejudoklubb@gmail.com. Det vil da bli sendt ut en faktura. Når 
penger er overført vil drakt bli tatt med på trening. Dersom vi har riktig 
størrelse på lager vil bestillingen bli levert på trening relativt raskt. For 
nye utøvere vil man få utdelt en lånedrakt frem til man får bestilt sin 
egen.   

Spørsmål om priser, gjenkjøp av brukte drakter eller annet kan rettes til 
klubbens epost, eller til klubbens trenere.  Hva skal jeg ta med eller 

gjøre før trening? 

1. Ta med vann på flaske. 

2. Klipp negler på fingre og tær. 

3. Vask drakten om nødvendig, 

og eventuelt deg selv (husk å 

medbringe begge). 

4. Hils når du kommer inn døra 

og når du går. 

5. Tape sår og småskader. 

6. Øv på å knyte beltet, dersom 

du ikke kan dette. 

 

Til sist, ikke glem å registre 
oss som din, familie og 
venners grasrotmottaker. 
 
Gjør det NÅ ikke vent, det 
tar 2 min!!!!! Følg linken 
nederst på vår hjemmeside. 

Treningslokale - Dojo 
 
 

Klubben har i lang tid vært på jakt etter et permanent lokale. Vi har 
behov for flere dager og flere timer for å kunne tilby medlemmene det 
de har behov for. Det vi ønsker er et lokale med mulighet for å legge ut 
matter på permanent basis. Det er ikke satt konkrete krav til 
lokalisasjon, men det bør ligge slik at ikke eksisterende 
medlemmsmasse faller fra pga økt reisevei. Klubben har begrenset med 
økonomiske midler, så leiepris må være gunstig.  

Kjenner du til et lokale som kan være aktuelt, ta kontakt!!! Alt fra 
kjellerlokaler til gamle trimrom er av interesse.  

 


