M ED L E M S B R E V N O V E M B E R 2008

DELIKATESSKNYTKALAS
på klubben fredag den 12 december!
Under flera tidigare år har vi så mjukstartat julen med ett delikatessknytkalas. I år blir det
tillsammans med våra vänner i karateklubben. Dessutom blir det kostnadseffektivt. Du
väljer något i sin egen smak med nära eller lös anknytning till julmat, som tillsammans
med övriga bidrag bildar ett smaskigt julbord. Är du t ex vegetarian så väljer du förstås
något vegetarisk. Ta med något du själv komponerat (sill, bröd, paj e dyl), eller kila in till
en butik och köper något gott, färdigt och klart. Möjligheterna är oändliga. Allt från
knäckebröd och lite ost till något sött som dessert. Ditt bidrag behöver inte kosta många
tior. Men ta inte med för mycket. Magen blir ofta snabbare mätt än ögat. Plocka gärna
med något ljus i en stake, eller annan stämningshöjande dekoration.
Maten måste förstås sköljas ner. Eftersom vi är vuxna är en liten nubbe inte
främmande. Vi har ju några hemstöpta dryckesvisor på lager. Eftersom vi höjer oss över
lättölets nivå, så måste vi resonera som om vi vore en krog. 18-årsgräns alltså – utom i
målsmans sällskap. Ta gärna med äkta hälft, sambo, kompis eller någon annan
närstående, som kan vara nyfiken på med vilka du tillbringar en ansenlig tid av fritiden. .
Vi räknar med att komma igång vid 20-tiden, efter det att såväl karaten som vi är
klara med träningen. Eventuellt kortar vi passet något för att duka upp och göra i ordning.
Detaljerna är inte riktigt klara än. Men det vore förnämligt om vi kunde skapa en liten
fest kommitté som tar sig an de praktiska detaljerna. Dukning, städning och liknande.
Vem åtar sig att bli navet i den verksamheten?
Gradering tisdagen den 9/12 och torsdagen den 11/12. En och annan halkar efter.
Graderingar måste enligt budoförbundet göras, utan i undantagsfall, i turordning. Det är
den enda vägen mot en hakama (3:e kyu) eller shodan (1:a dan), svart bälte. Graderar dig
nu i år och vänta inte. Fyll i en graderingsansökan och lämna in den till mig..
Träningsavgiften har du givetvis betalat in… eller…?
Styrelsen genom Zeth

