Klubbregler
1. Medlemmar ska alltid föregå med gott exempel.
2. Medlem skall alltid ha med sig vattenflaska och korrekt utrustning till träningen.
3. Vi är en ideell förening, det ligger därför på vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt omkring oss.
Var hjälpsam efteråt och se till att nästa grupp får en trevlig start.
4. Vi har en klädkod i vår förening. Från termin 2 skall alla ha en träningströja på sig när vi tränar
(gäller inte barngrupperna). Fråga ansvarig ledare om mer information gällande denna punkt.
5. Vi är alltid hela och rena när vi kommer till träningen. Vid träning utomhus kommer du bli smutsig
men kom inte till träningen i smutsiga och trasiga kläder.
6. Vi har nolltolerans mot icke försvarbart våldsutövande. Vi utövar självförsvar och har alltid rätt att
försvara oss, men våld är alltid sista utvägen och bör därför så långt som möjligt undvikas, (Det är
bättre att gå än att behöva tala…).
Det du lär dig hos oss skall bara utövas på klubben och du som medlem får EJ undervisa någon
kompis.
7. Träna är viktigt, men studier är ännu viktigare. Vi förväntar oss att våra medlemmar sköter både
arbete och studier. Som medlem hos oss är du en representant i allt du gör. Värna om att ha ett gott
rykte och du belönas för det.
8. Träning/medlemsavgift sker alltid senast pass 3 i varje termin (om inget annat meddelas från
styrelsen), alla priser och träningstider finns på hemsidan.
9. Om du stör träningen eller på något vis visar respektlöshet mot klubben, träningen, kamrater,
tränare eller ledare riskerar du att bli avstängd. Vi förespråkar att aldrig behöva gå så långt att
medlem blir avstängt på obestämd tid. Vid avstängning uteblir återbetalning med omedelbar verkan.
I övrigt gäller 2 veckors ångerrätt.
10. Respekt, ödmjukhet, hjälpsamhet m.fl. är beteenden som jag som medlem värderar högt och
kommer att uppfylla.
Genom inbetalning av träningsavgiften accepterar jag ovanstående regler och kommer upprätthålla dessa.

-So that we may walk in peace

