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TILMELDING TIL VEJEN SHOTOKAN KARATE-DO KAI 
 

 

Du bydes hermed velkommen til VEJEN SHOTOKAN KARATE-DO KAI. 
 
Tilmeldingsseddel, nederst på side 2 afleveres udfyldt til instruktøren, inden prøveperioden for 
nye medlemmer udløber og udenfor denne, inden 14 dage. Du får herefter udleveret et girokort, 
som bedes betalt i løbet af 14 dage. 
 
Træningen foregår: tirsdag 17.30 – 18.25 
 torsdag 17.30 – 18.25 
 
Kontingent:  
For børn under 15 år kr. 120,00 pr. md. eller kr. 330,00 for 3 mdr. eller kr. 640,00 for 6 mdr. 
For voksne over 15 år kr. 140,00 pr. md. eller kr. 380,00 for 3 mdr. eller kr. 740,00 for 6 mdr. 

Betalingen kan foregå ved at betale i klubben, Mobilpay, på posthuset eller via netbank. Girokort 
udleveres hver måned til medlemmerne eller ved forfalden kontingentbetaling, påført navn m.v. 
på medlemmet samt kontonr., der skal bruges ved betaling på posthus eller via netbank. Betaling i 
klubben kan ske til formand eller kasserer. Se under kontakt. 
 
Medlemmet skal selv påføre beløb og periode for betalingen og medbringe det udleverede 
girokort ved betaling i klubben. 
 
Gyldig post-/bankkvittering eller klubkvittering skal medbringes og på forlangende forevises den 
første træningsaften hver måned. 
 
Kontingentet indeholder medlemskab til SKIF.DK og Dansk Karateforbund. Medlemsskabet i Dansk 
Karateforbund indebærer en tandskadeforsikring, der dækker farlig sport. OBS: Først ca. 14 dage 
efter betaling af første kontingent er man dækket af den kollektive tandskadeforsikring via Dansk 
Karateforbund. Hvis du har behov for forsikring indtil da, kontakt venligst dit forsikringsselskab. 
 
Har man ikke indbetalt kontingent, som gælder for den påbegyndte måned, kan man ikke deltage i 
undervisningen.  
Klubben forbeholder sig deslige ret til ikke at tilbagebetale forudbetalt kontingent. 
 
Information: 
Information mellem klubben og medlemmet/forældre bliver sendt pr. mail og/eller omdelt til 
medlemmet i klubben. På klubbens hjemmeside www.vejen-karate.dk kan der hentes flere 
oplysninger om eks. klubbens instruktører, kontingent, øvrige træningstider og aktiviteter. Der kan 
ved diverse træninger og aktiviteter blive taget billeder, som bliver lagt på klubbens hjemmeside. 
Hvis I som forældre er indforstået med, at jeres barn under 18 år bliver fotograferet og billederne 
kan komme på hjemmesiden, skal I blot underskrive nederst på tilmeldingen. Vi gør opmærksom 
på, at barnets fornavn bliver offentliggjort på hjemmesiden. 
 

http://www.vejen-karate.dk/


Husregler: 
- Du må IKKE gå med sko på Dojens måtter 
- Tøj og andre ejendele SKAL du tage med i sportstasken i Dojoen 
- Der er INGEN forsikring mod forsvundne ejendele 
- Der må IKKE drikkes sodavand eller spises i Dojoen 
- Der må IKKE bæres smykker (alle former) og ure under træningen 
- Mobiltelefoner i Dojo’en SKAL være på lydløs (med mindre andet er aftalt med instruktør) 
 
Påklædning til træning: 
Løstsiddende træningsbuks og T-shirt kan bruges den første tid. Efterfølgende kan karate-gi og 
tilbehør kan købes gennem klubben hos kasserer Poul Jakobsen - træffes som regel tirsdage i 
klubben eller på tlf. 20 10 87 42/kasserer@vejen-karate.dk. 
 
Kontakt: 
Har du spørgsmål til ovennævnte eller i det hele taget, er du velkommen til at kontakte formand 
Henrik P. Pedersen (tlf. 40 20 67 40/formand@vejen-karate.dk) eller kasserer/chefinstruktør Poul 
Jakobsen (tlf. 20 10 87 42/kasserer@vejen-karate.dk) 
 
Udmeldelse: 
Skal ske ved henvendelse til enten formand eller kasserer – se ovenfor. 
 
 
klip__________________________________________________________________________klip 
 

Tilmelding til 
VEJEN SHOTOKAN KARATE-DO KAI 

 
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 

 
Navn: .................................................................................................................................................  
 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postnr.: ………………………………………………..           By: ..........................................................................  
 
Tlf. nr.: ......................................................  Mobil: ......................................................................  
 
E-mail: ...............................................................  Fødselsdato: ...................................................  
 
Forældreunderskrift (under 15 år): ...................................................................................................  
 
Udfyldes af instruktør: 
Dato for modtagelse af indmeldelse: ____________       Sign: ___________ 
 
 
 

 
Vi accepterer, at vores barn under 18 år kan blive fotograferet, og at billede og fornavn kan blive 
offentliggjort på klubbens hjemmeside samt at billede kan blive brugt i forbindelse med 
markedsføring af klubben. 
 
 
Forældreunderskrift: ...............................................................................................................  


