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ONSDAG, 24.MARS 2021

Det nærmer seg som smått påske, og en liten, god ferie med pause fra hverdagsmas og corona og trening
og alt som er både morsomt, slitsomt, gøy og dritt.

Innen den tid har vi lovet at vi ønsker å få avsluttet et veldig annerledes treningssemester med en
gradering, i en eller annen form. Det satser vi på.

Gradering planlegges for alle medlemmer opp til og med grønt belte

Lovisenlund skole
Onsdag 24. mars 2021
18:30 og utover – Egen tid for hver enkelt kohort kommer i Spond

På grunn av gjeldende smittevernsrestriksjoner vil graderingen arrangeres som vanlig trening, i små
grupper og uten noen som helst blanding mellom ulike kohorter. Det vil ikke bli noen form for felles
samling og oppstilling denne gangen. Vi møter opp ved et gitt tidspunkt, gjennomfører planlagt gradering
sammen med de vi trener med til vanlig, får resultat og avslutter. Vasker ned salen og tar inn neste gruppe.

Det er ikke mulighet for å ta inn publikum under graderingen, dessverre. Verken foreldre, søsken eller
kjente. Vi håper at neste gradering blir mer tradisjonell.

For at dette skal gå så greit som overhodet mulig er det viktig at alle møter opp nøyaktig ved tildelt
tidspunkt. Invitasjon med korrekt tid og sted kommer i Spond.

Dersom tildelt tidspunkt ikke skulle passe inn, eller om det skulle være spørsmål, innspill eller tanker rundt
gradering, ta gjerne kontakt.

Gradering og videre trening planlegges med forbehold om at Kristiansand ikke stenges ned ytterligere. Ved
en kjedelig avlysning eller utsettelse av graderingen kommer info om dette – Vi håper ikke det blir tilfelle.

Vi gleder oss til å få en kul avslutning på semesteret, til en okay påskeferie og til et nytt semester med nye
striper og mindre corona etterpå.

Med vennlig hilsen Instruktørene


