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OK, jag håller med om att Skövde inte är världens häftigaste stad, speciellt nu
så här i ett grått februari. Men i ärlighetens namn kommer vi inte se så mycket
av staden Skövde, utan desto mer av Billingens Aikidoklubb, som är något av
vår syskonklubb på Skarasläta.  Andreas, Alexander och Christian som du
känner igenom vår klubb har ett gediget förflutet i Billingens.

Eftersom jag råkar vara ansvarig för graderingar och teknikutveckling
där uppe, så är det naturligt att jag då och då åker upp för att hälsa på, och
samtidigt håller några pass. Inget läger med utskick till klubbar land och rike
runt alltså, utan det hela är rätt lågtonat.

Söndagen den 8 februari bär det av. En och annan har låtit höra att det
skulle vara kul att följa med upp, för att lära känna skövdeiterna och låta dem
känna er. Pratade med Andreas som inte är obenägen att göra ett återbesök i
sin gamla klubb. Det vore kul om vi kunde bli några stycken i bilen. Då blir det
en rolig utflykt som livar upp i vintermörkret.

Optimalt är att vi kan åka upp tillsammans i en bil. Är du ägare till den
bilen? Tur och retur rör det sig om sträcka på cirka 30 mil. Jag lägger en
grundplåt för bensinkostnaderna, säg 350 kronor. Första passet börjar
däruppe kl 17 och det hela bör vara över mellan 19.30 och 20. Vi bör alltså
vara hemma innan kvällen blir alltför sen.

Hör av dig till mig så snart som möjligt!

Det är otroligt roligt att så många har dykt upp på träningarna. Ju fler
vi är tillsammans ju roligare är det – så är det faktiskt. Energin
ökar.Och ett viktigt mål är att vi skall känna oss piggare och rikare på

energi efter träningen än innan.
På tal om det … du har givetvis betalat din avgift? Skönt då slipper

vi tjata om det. (Om du har missat, enklast är att betala in på Postgiro  nr 19
05 87 - 6, Shuren Aikido Dojo Göteborg)

Hälsningar
Zeth

Känner du för att hänga
med till Skövde

söndagen den 8:e februari?


