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God kväll i stugan.
Snart är det jul och ännu en härlig brottningstermin kan läggas till handlingarna. Sofia ErikssonLif tog den gångna helgen guld vid Glentons mästarmöte - en tävling som kan likställas med
SM där de sju bästa brottarna i respektive viktklass möts och brottaren med flest segrar vinner.
Sofia gick obesegrad genom tävlingen, vilket är en fantastisk bedrift. Stort grattis Sofia! Även
Viktor Terävä förtjänar att uppmärksammas för sin insats förra helgen i ryska Murmansk. Han
slutade på silverplats efter att bland annat ha vänt en match med tio sekunder kvar på klockan
från underläge 2-6 till vinst 8-6. Vilka fantastiska brottare vi har i föreningen! Att allt fler
brottare i teknikgruppen och tävlingsgruppen under terminen har deltagit på nybörjarträffar
och cuper är också det mycket glädjande. Framtiden ser ljus ut för Umeå Brottning, även i
mörk midvintertid.
Att julfikat även i år slog rekord med över 130 brottare och föräldrar i vår lilla träningslokal
visar att föreningen är på gång på många plan. Under terminen har fler föräldrar och anhöriga
än någonsin bidragit till föreningens utveckling genom olika arbetsinsatser, som hjälptränare
på mattan och i föreningens olika arbetsgrupper. Tack för ert engagemang! Njut nu av
välbehövlig vila från brottningen och ladda för nya svettiga pass i januari!

Juluppehåll och träningstider
Alla träningsgrupper utom elitgruppen har nu juluppehåll. Nedan hittar du träningstider för
vårterminen. Med reservation för smärre justeringar.
Brottarlekis Träningsstart för vårterminen är den 17 januari. Ännu finns det några platser
kvar till brottarlekis. Anmäl ditt intresse här. Brottarlekis tränar på söndagar kl. 15.00-16.00.
Teknikgruppen Träningsstart för vårterminen är den 11 januari. Teknikgruppen tränar på
måndagar och torsdagar kl. 17.30-18.45.
Tävlingsgruppen Träningsstart för vårterminen är den 11 januari. Tävlingsgruppen tränar på
måndagar och torsdagar kl. 17.30-18.45 samt på tisdagar kl. 18.00-19.00.
Nybörjare äldre Träningsstart för vårterminen är den 13 januari. Nybörjare äldre tränar
onsdagar kl. 20.30-21.30 med fokus på teknik och torsdagar kl. 20.00-21.00 med fokus på
brottarfys.
Elitgruppen Elitgruppen tränar enligt ordinarie träningsschema från den 4 januari. Under jul
och nyår läggs extrapass upp på hemsidan samt skickas ut i SMS-gruppen. Definitiva
träningstider för elitgruppen beslutas på nästa brottarmöte.

Avgifter och medlemskap
Ny termin innebär ny registrering och ny avgift. Läs allt om avgifter och registrera dig på
hemsidan.
Observera att ny avgift gäller från vårterminen 2016:
Enskild medlem 650 kronor/termin.
Familj 1000 kronor/termin.
För att vårt medlemsregister ska bli komplett är det viktigt att du även läser detta.

Arbetsinsatser och restaurangchansen
Under vårterminen kommer arbetet med att bemanna Vävens garderob att gå vidare.
Information om vilka pass Umeå Brottning ansvarar för under vårterminen kommer att
läggas upp på hemsidan under de närmsta dagarna. Först till kvarn får först välja de bästa
passen. Eventuella pass som återstår kommer att tilldelas brottare som inte har anmält sig
till något pass. Läs mer om arbetsinsatser.
I februari är det dags för den årliga säljinsatsen. Då säljer föreningen restaurangchansen. Alla
brottare säljer minst två häften var. Läs mer.

Nybörjarträff i Umeå 20 februari
Den 20 februari anordnar Umeå Brottning en nybörjarträff för brottare från Västerbotten
och Västernorrland. Boka redan nu in dagen för peppning av brottare, mattbärning,
kioskservering och mycket annat trevligt!

Klubbkläder
Beställningen av klubbkläder har skickats och leverans kommer att ske under januari månad.
Kompletteringsbeställning kan göras genom kontakt med Kicki.

Tävlingar och läger
En preliminär tävlings- och lägerkalender ligger nu ute på hemsidan. Denna kommer att
kompletteras och justeras inför terminsstarten men ger ändå en fingervisning om vad som
händer under terminen. Till tävlings- och lägerkalendern.
Extra träningspass för teknikgruppen och tävlingsgruppen tisdagen den 29 december kl.
18.00-19.00
Alla brottarsugna barn och föräldrar i teknik- och tävlingsgruppen är välkomna att köra ett
extra brottarpass med Cissi. Fokus på träningen blir fristilstekniker. Vi håller till i brottardelen
av hallen. Välkomna!
Träningsläger för teknikgruppen och tävlingsgruppen 9-10 januari
Träningslägret riktar sig till brottare i tävlingsgruppen och de brottare i teknikgruppen som
kommit lite längre i sin brottning och börjat tävla. Läs mer och anmäl dig till lägret.

Fixardag 10 januari
Den 10 januari är det fixardag i hallen. Boka in dagen! Mer info kommer.
Än en gång god jul och varmt välkommen till en ny brottningstermin i januari!
Hälsningar,
Samuel Eriksson
Mer info? www.umeabrottning.se Funderingar? umebrottning@gmail.com

