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Litt administrativ informasjon fra Horten Karateklubb 

Til alle medlemmer, nye som gamle. Her kommer litt informasjon om klubben 
som vi regner med er nyttig. 

Sommerleir 2012 
Sommerleiren i år er fra 22. til 25. juni på Stavern, med topp internasjonale instruktører. 
Påmeldingsfristen er 1. juni, så det er ingen grunn til å vente med å melde seg på. Program og 
informasjon om påmelding henges opp i dojon og legges ut på nettsiden vår. 
Kontingent for 2012 
Fristen for betaling av kontingent er forfalt, så dette er en påminnelse til de som enda 
ikke har betalt. Prisen for ett år er kr 1900,- per medlem for barn og kr 2100,- for 
voksne.  

Beløpet bes betalt så fort som mulig da fristen for betaling er utløpt  til vår konto 
6280.05.06803. Husk å merke betalingen med navn og fødselsdato på utøver og navn på 
den som betaler. 

MERK at innbetalt kontingent er et krav for å bli registrert som medlem. Det innebærer 
blant annet at medlemmet blir registrert hos Norges Kampsportforbund og får da 
automatisk en forsikring mot uhell under trening, så det er ingen grunn til å vente med 
dette. 

Videre er det en forutsetning for å gå opp til gradering av kontingent er betalt. 

Har dere spørsmål til dette så ta kontakt med Jørn Holtar på mobil 95288186 / 
jorn@holtar.no. 

 
Inntekt til klubben fra Grasrotandelen til Norsk Tipping 
Klubben får inntekter fra Norsk Tipping, selvfølgelig uten at det er dyrere for dere av den 
grunn. For at det skal skje må dere gjøre følgende: 

Oppgi Horten karateklubb med registreringsnummer 993 599 883 i kassen når dere 
betaler for spill. Dersom dere ikke husker nummeret kan betjeningen i kassen søke opp 
klubbens nummer bare dere oppgir Horten Karateklubb. 

Dersom dere spiller over Internet går dere til denne adressen https://www.norsk- 
tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok og skriver inn Horten Karateklubb. Da kommer 
det opp en meny med valg for “Tilknytt nå” nede på siden.  
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Dersom dere spiller via Mobiltelefon så sender dere GRASROTANDELEN 993 599 883 til 
2020. Denne tjenesten er gratis, det står mer om dette på https://www.norsk- 
tipping.no/grasrotandelen/page?id=564.  

Adresse til klubbens nettside 
Merk at adressen til klubbens nettside er www.hortenkarateklubb.no, ikke 
hortenkarateklubb.net slik den var tidligere. 

Facebook siden 
Vi har opprettet en lukket side på Facebook for å kunne formidle informasjon til klubbens 
medlemmer. Det fungerer slik at når det kommer ny informasjon får dere automatisk en 
mail sent til deres normale email adresse som varsler om ny informasjon er tilgjengelig. 
(Dere behøver ikke bli aktive Face-book brukere, dersom dere ikke er interessert i det). 
For å bli medlem går dere inn på internett til www.facebook.com og søk etter Horten 
karateklubb. Da kommer dere til siden for klubben, fra den kan dere krysse av for å søke 
om medlemsskap. Dere vil så få en mail fra oss som gjør at dere kan bli medlem.  

Email adresser 
Vi registrerer alle medlemmer i et medlemsregister hos Norges Kampsportforbund, og 
der må vi ha email adresse til medlemmene. Derfor ber vi alle som har en email adresse 
om å sende en email til jorn@holtar.no slik at vi kan få registrert adressen. Vi ber om at 
dere tar med følgende informasjon i mailen når dere sender den: 

• Navn på utøver og pårørende. 

• Fødselsdato for utøveren. 

• Grad dersom utøveren har blitt gradert. 

• Telefon og email til utøver og pårørende. 

• Adresse. 

• Ca. høyde 

Dette gjelder primært nye medlem våren 2012, men vi mangler eller har feil email 
adresse til en del eldre medlem så vi ber derfor om at alle sender en slik mail til oss for 
ordens skyld. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Holtar, Horten Karateklubb 
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