Hej alla medlemmar och brottarvänner!

Var snälla och ta er tid att läsa igenom hela medlemsbrevet!!!!
Livet och tiden går fort för nu är även 2020 snart över. Det gångna året har varit minst sagt
ett märkligt år i pandemins ”svallvågor” med inställda träningar och tävlingar. I stort sett
hela tävlingssäsongen under hösten och senare delen av vårsäsongen har blivit inställda som
en följd av den ökade smittspridningen av Covid 19. Nu är det dock dags att blicka framåt
inför ett nytt år med nya möjligheter med förhoppningsvis härliga träningstillfällen,
tävlingar och andra roliga aktiviteter.
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra härliga och duktiga brottare och förstås till våra ledare
och tränare som engagerar sig i vår verksamhet och i arbetet med våra barn och ungdomar.
Ett varmt tack även till alla föräldrar/funktionärer för att ni ställer upp på tävlingar och även
med diverse försäljningar för att få in pengar till klubben.
Vi hoppas och tror att ni vill vara med i klubben även nästa år. Vi är glada om många även
väljer att betala in vårt familjemedlemskap, som är en möjlighet i klubben sedan några år.
Det gör ju att vi kan glädjas över ett ständigt växande medlemsantal. Medlemsavgiften för
de olika medlemskapen är enligt årsmötets beslut följande:

Medlemsavgifter för 2021:
Familjemedlemskap
Stödjande medlem
Aktiv* medlem (15 år - senior)
Aktiv* medlem (-15 år)

1000 kr
300 kr
700 kr
400 kr

Utöver medlemsavgiften betalar de aktiva* sina tävlingslicenser själva.
Licensavgiften är: 200 kronor för brottare upp till och med 14 år och
600 kr för brottare från 15 år och uppåt. Giltighetstiden för licensen löper numera
kalenderår och gäller således 1 januari till 31 december.
Licensen betalas in tillsammans med medlemsavgiften på bankgiro 5120-7199
*Aktiv medlem är den som tränar och/eller tävlar.
OBS! Licensavgiften ska vara inbetald till klubben innan årets slut. Först när den är inbetald
tillklubben så skickas en licensansökan in på brottaren. Ingen licens ingen tävling!
För att underlätta kommande medlemsutskick så vill vi att ni skickar er e-postadress och
personnummer till bo.kenneryd@gmail.com
VBK:s styrelse tackar än en gång för Er insats under det gångna året och hälsar Er varmt
välkomna till ett nytt spännande VBK år!
Styrelsen
Värnamo Brottarklubb

VÄND!!

Finnvedscupen
Vår egen tävling Finnvedscupen är nu mer förlagd till hösten då den kolliderade
med alltför många andra tävlingar under våren. 2020 års tävling hade samlat 91

invägda brottare och under dagen genomfördes 135 matcher på de två mattorna i
Sporthallen. Vi hoppas genom att flytta tävlingen till hösten att vi kommer lyckas
locka ännu fler klubbar och brottare.
Som ni förstår kräver detta en stor arbetsinsats av klubben. Vi vill förstås att
inbjudna klubbar ska tycka att det är bra arrangerat och att vi, som alltid, är en klubb
att räkna med i dessa sammanhang.
Det innebär också att vi behöver vara många som hjälps åt för att få det att fungera.
Det finns massor av uppgifter, så om du har möjlighet att ställa upp och hjälpa till så
skriv upp dig på listan som kommer att finnas i lokalen. Alla behövs! Vi vill ha hjälp
även av dig som inte har barn som är med och tävlar just nu.
Någon vecka innan tävlingen samlar vi alla funktionärer och går igenom vad som
ska göras. Vi hoppas få kalla även dig till detta ☺
Vi behöver också extrapriser till brottarna och även priser till en och annan
lottring. Därför är vi mycket tacksamma om du/ni kan fixa någon sponsor som kan
ställa upp med pengar alternativt – lika gärna – prylar.

Sponsorer
Vår verksamhet förutsätter, förutom allas vårt engagemang, även ett antal sponsorer.
Vi vill vädja till er alla att – om ni har möjlighet – hjälpa till att fixa någon ny sponsor.
Vi skriver normalt ett sponsoravtal på fem år, där klubben får 3000:- per år. Detta är i
de flesta fall väldigt lite pengar för ett företag, så var inte rädda för att fråga. Som
sponsor får man bl.a. en skylt med sin logga uppsatt i vår lokal. Man får dessutom
möjlighet att använda vår lokal en kväll för t.ex. någon form av aktivitet för de
anställda.

Värnamo Brottarklubbs värdegrunder
I arbetet med att ta fram mål för vår verksamhet har vi även pratat om vad som är
viktigt för klubben och vad vi står för. Vi har därför tagit fram några värdegrunder
som vår verksamhet vilar på och som vi vill ska bli kända av alla:
• Alla är välkomna!
• Brottningsträning rymmer även social fostran!
• En trygg och kamratlig miljö!
• Gemenskap!
• Drogfritt!
• Allsidig träning!

VÄND!!

