
   

 

   

 

 
 

PRAKTISK INFORMASJON TIL KLUBBENE 
 

Påmelding og betaling for høstgasshuku og bankett må skje innen 10. November 2022: 

• Samlet betaling for høstgasshuku og bankett skjer til Nordås Karateklubb 

o Konto: 8601.65.59042 

o Betalingen merkes med «Høstgasshuku 2022, <klubbnavn>». 

• Liste over deltakere sendes til Nordås Karateklubb senest 10. november 

o styret@nordaaskarateklubb.no 

• Kontroller at innbetalt beløp stemmer med summen på påmeldingslisten. 

 

Sjekkliste: 

• Dele ut innbydelse til alle medlemmer og oppfordre til deltakelse. 

• Informere om at det er samlet påmelding for trening, gradering og bankett. NB: Det er normalt 

ikke tillatt å bare melde seg på til gradering, dette skal avklares med HI i egen klubb i forkant.  

• Ta imot påmeldinger og betaling fra medlemmene. Påmeldingsfrist til arrangør er 10. November 

2022. 

• Hovedinstruktør i klubb betaler ikke deltakeravgift for å trene på høstgasshuku, men skal likevel 

skrives på innbetaling/påmeldingsskjemaet. Angi antallet treningsdager med 0 og skriv <HI> i 

kolonnen som brukes for de som skal trene gratis. Graderingsavgift betales som vanlig. 

• Fra og med den tredje deltageren fra en og samme familie får dekket treningsavgiften. Angi 

antallet treningsdager med 0 og skriv <0> i kolonnen som brukes for de som skal trene gratis. 

Den/de billigste treningsavgiftene dekkes. Graderingsavgift betales som vanlig. 

• Ta i mot pass og kontrollere passene (lisensmerke, tidligere graderinger). Sammen med passene 

skal det også fylles ut KYU-graderingskort for de som skal gradere seg. Graderingskortene skal 

legges sammen med passet (bruk gjerne binders).  

• Utøvere som skal DAN-gradere seg skal også levere inn DAN-graderingsskjema til 

moderklubben. Utøveren skal betale inn både treningsavgift og DAN-graderingsavgift til 

moderklubben på lik linje som de som skal KYU-gradere seg. Her er link til DAN-

graderingsskjema og eksempel på utfylling 

• Kontrollere at ingen med ett års utsettelse graderer seg før tiden. Dette sjekkes ved at det ikke er 

noen merknad om dette i passet.  

• Sende elektronisk liste med alle påmeldte fra klubben til arrangørklubb.  

Husk å benytte tilsendt EXCEL-ark. All påmelding skal skje via dette regnerarket. Det 

aksepteres ingen andre formater, 

Spørsmål vedrørende bruk av Excel arket kan rettes til styret@nordaaskarateklubb.no. 

• Sørge for samlet innbetaling fra klubbens deltakere til arrangørklubb i henhold til frist. 

• Sortere pass etter grad og alder. Skilles på junior (t.o.m. 12 år) og senior (f.o.m. 13 år) og leveres 

samlet til arrangørklubb i passende plastboks e.l. med markert skille mellom gradene. 

• Sørge for at alt er riktig utfylt. 

 

 

https://jkanorway.no/info/dan-gradering/
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Innsjekking i hallen torsdag og fredag begynner ca 1630. Den ansvarlige i klubben leverer 

pass og graderingskort/-skjema i løpet av torsdag eller fredag for de som skal gradere seg. 

• Alle må være klar til oppstilling i hallen minst 15 min før treningsstart. 
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Følg med på www.jkanorway.no 
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