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Velkommen til Helsinge Taekwondo klub (Song Sim Sae Sim) 

 
Vi træner i Kampsportscenter Gribskov, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge. 
 
Trænings tider kan ses ved vores dojang eller på www.helsinge-taekwondo.dk/traening 

 
Fra klubben modtager man et reglement og en tilmeldingsblanket som, hvis man er under 18 år, 

skal underskrives af forældre/værge. 
 
Prisen for træningen er 150 Kr. pr. md. Og Pt. 250 Kr. pr. sæson til licens (DTAF). 
 
Ved indmeldelse betales 350 Kr. Som dækker udgift til Dobok (Dragt) + 250 Kr. til DTAF og kontingent 

frem til næste forfaldsdato. 
 
Kontingent skal indbetales 1. September 900 Kr. + 250 Kr og 1. Marts 900 Kr. (indbetalt kontingent 

tilbagebetales ikke ved udmeldelse). 
 
(Ekstraordinære træninger(Camps/Weekender), gradueringer og evt. nye bælter er ikke medregnet i prisen). 

Følg med på www.facebook.com/groups/helsinge.taekwondo/ som kun er for medlemmer.   
 
Information fra Helsinge Taekwondo Klub sendes på mail, man er selv forpligtet til at tilmelde/framelde og 
ændre mailadresse. 
Tilmeld på www.helsinge-taekwondo.dk/nyhedsbrev  
Det er en god ide at kontrollerer dine/jeres forsikringsforhold i forhold til kampsport. 
 
Bank: Danske Bank 

Reg. nr. 4845 

Konto nr. 4845313458 

Husk at notere navn på indbetaler/medlem.  
Vi glæder os til mange hyggelige timer sammen. 
 
 
Med venlig hilsen 

Formand  
Anne Brorson Petersen 
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Helsinge Taekwondo Klub (Song Sim Sae Sim) 

 
Indmeldelsesblanket 

 
Navn:___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________________________________ 
 
Post nr: _____________________By:_________________________________________________________ 
 
Fødselsdag:_________ /____________-_____________ Tlf Nr: ____________________________________ 
 
Email: ________________________________________ Indmeldelse md/år: __________ /__________ 
 
Dobok(dragt) Størrelse:__________________ 
 
 

Undertegnede indmelder hermed sig/sit barn i Helsinge Taekwondo Klub og er indforstået med  følgende: 
 

Medlemskab 

Prisen for træningen er 150 kr. pr. md. som opkræves halvårligt i marts og september. 
Der skal betales 250 kr. pr. år i licens (DTAF). Melder man sig ind i anden halvår, skal der kun betales halv licens. 

Forårskontingent + DTAF licens betales senest 1. marts. Efterårskontingent betales senest 1. september. 

 
Ved indmeldelse betales 350 kr. for en Dobok (dragt) og 250 kr. til DTAF samt træningskontingent frem til næste forfaldsdato.  
Forårssæsonen slutter i juni. Efterårssæsonen slutter i december.   
 
Hvis du f.eks. melder dig ind marts, skal du betale: Dragt 350 + DTAF 250 + Marts 150 + April 150 + Maj 150 + Juni 150 = 1.200,- 
Melder du dig ind i f.eks. november, skal du betale: Dragt 350 + DTAF 125 +  Nov. 150 + Dec. 150 = 725,- 
 

Familierabat: 

1. medlem koster 150 pr. md.  2. medlem koster 125 pr. md. Øvrige koster 100 pr. md. 

 

Betaling: 

Betaling skal ske til kontonr: 4845-4845313458 

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt. 

 

Jeg har læst vedlagte elevregler, som jeg/mit barn vil efterleve. 

Jeg har tilmeldt mig nyhedsbrevet på www.helsinge-taekwondo.dk/nyhedsbrev 

Jeg kan følge med i klubbens begivenheder på www.facebook.com/groups/helsinge.taekwondo/ 
 
 
Dato: __________________                                            _____________________________________________ 

Forpligtende underskrift  
NB: Værge eller forældres underskrift, hvis eleven er under 18 år 

http://www.helsinge-taekwondo.dk/nyhedsbrev
http://www.facebook.com/groups/helsinge.taekwondo/
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ELEVREGLER FOR HELSINGE TAEKWONDO 

 

1. Eleven skal overholde træningstidspunkterne. 

2. Eleven skal være korrekt påklædt. 

3. Eleven skal altid vise respekt for dojang, instruktøren og andre elever. 

4. Eleven skal være loyal overfor instruktøren og taekwondo. 

5. Eleven skal til enhver tid rette sig efter instruktøren og dennes anvisninger. 

6. Al uvedkommende tale under træningen er forbudt. 

7. Ærinder under træningen kan kun ske, hvis instruktøren tillader det. 

8. Eleven skal udvise en høj grad af hygiejne. 

9. Taekwondo må kun bruges i sportslig øjemed eller som selvforsvar i overensstemmelse 

med nødværgerettens §13. 

10. Uregelmæssigheder eller utilfredshed i forbindelse med træningen kan indberettes 

skriftligt til klubbens formand. 

11. Alle elever i Helsinge Taekwondo klub, skal bære dobok af tunika modellen og logo skal 

bæres på venstre bryst. 

 


