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Välkommen till Göteborgs Kickboxning!

Välkommen som ny medlem till oss på Göteborgs Kickboxningsklubb. 
Det här häftet innehåller all information du som nybörjare behöver . 
Hittar du inte det du söker här, hugg tag i oss på träningen så svarar vi 
på alla dina frågor.

Göteborgs Kickboxning startades 2008 och är idag en av de större 
Kickboxningsföreningarna i Sverige. Vi välkomnar alla över 15år, såväl 
motionärer som tävlingsaktiva, killar som tjejer.

Ideell förening
Göteborgs Kickboxning 
drivs av ideellt arbetande 
medlemmar. Varken 
instruktörer eller styrelse 
får någon ersättning. Vi 
gör det för att det är kul. 
Tillsammans hjälps vi åt 
med vissa sysslor, t.ex. 
sopar vi gemensamt av 
mattan efter varje trän-
ingspass. Det innebär att 

Våra grundare (fv): Linus Grinsvall, Cecilia Grinsvall, Robert de Zwart 
och Annika Ahlberg

klubbens pengar kan gå till din träning istället för till städbolagen.

Klubbinformation

Göteborgs Kickboxningsklubb
Organisationsnummer: 802442-2431

Göteborgs Kickboxning är fr.o.m. 2008-09-05 medlem i Svenska Kick-
boxningsförbundet som ingår i Riksidrottsförbundet. Medlemsska-
pet ger våra medlemmar en olycksfallsförsäkring samt möjlighet att 
deltaga i förbundsaktiviteter, t.ex. förbundstävlingar.
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Om träningen

Vi tränar tillsammans i grupp 2-4 pass i veckan. Kickboxning är en 
kontaktsport, vilket självklart innebär att slag och sparkar förekom-
mer. Vi utövar alltid kontakt med respekt för varandra. Du behöver 
aldrig vara orolig för att det ska bli för hårt, tala bara med din träning-
skompis. Den som kan minst bestämmer alltid.
Ett typiskt träningspass börjar normalt med uppvärmning följt av 
övningar och till sist fysträning för att bygga upp kroppen på bästa 
möjliga vis.

Första träningen

När du anländer till träningen ska du anmäla din närvaro innan varje 
pass. Detta gör du på den lilla skärmen vid receptionen, genom att 
fylla i dina fyra(4) sista siffror i personnr. Där visas också hur länge din 
nuvarande träningsavgift räcker. Välj sedan den grupp du tränar i och 
tryck Enter. Registreringen är viktig för att vi skall kunna söka bidrag. 
Klubben delar även ut ett stipendium varje år till den medlem som 
har högst närvaro.

Damernas omklädningsrum är till vänster i lokalen och herrarnas till 
höger. Fråga en medlem med namnet på byxorna/shortsen om du 
känner dig osäker.
Som nybörjare behöver du bara träningsbyxor/shorts, t-shirt och vat-
tenflaska. Vi tränar barfota. Tycker du att det är kul och vill få ut mer 
av din träning köper du säckhandskar och benskydd. Vi hjälper dig 
såklart att välja rätt utrustning. Du får även kvittera ut ett tandskydd 
efter mottagen betalning och registrering. Ta med en utskrift av din 
färdiga anmälningsblankett.
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Nedan finner du de regler vi tillämpar på Göteborgs Kickboxning. 
Glöm inte att även läsa föreningens stadgar som du finner på hem-
sidan: www.goteborgskickboxning.se

 Kommer du försent meddela instruktören och följ dennes
 anvisningar.

 Inga smycken. Piercing som inte kan tas bort tejpas över

 Ta med vattenflaska.

  Behöver ni lämna lokalen säg till instruktören innan.

 Vi hälsar på varandra innan och efter passet samt före och
 efter övningen för att visa att man är redo.

 Kunskaper vi lär oss tillämpas endast i träningslokalen.

 Registrera närvaro innan varje pass.

 När instruktören pratar ska man vara tyst.

 Vi hjälps åt att städa av lokalen efter avslutat pass.

Regler

Gradering

Vid varje terminsslut håller vi gradering. Graderingssystemet vi 
använder är 5 grader. Första graderingen tar man normalt efter ca 
6 månaders träning, då ska man även ha klubbens kläder. För 2:a 
graden går det normalt ca 2 terminer efter första graderingen. Tiden 
är såklart olika för alla och det kan gå både snabbare och långsam-
mare. Vid gradering får du alltid personlig feedback och Diplom vid 
godkänd gradering. På klubbens anslagstavla finns fullständiga gra-
deringskrav uppsatta.
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Träningsutrustning

Vad behöver du för att träna? Under första passet behöver du endast 
träningsbyxor, t-shirt och vattenflaska. Tandskydd får du av klubben 
vid registrering och inbetalning av första träningsavgiften.

I nybörjargruppen
När du ska handla utrustning under terminen är det första du bör 
handla klubbens t-shirt och shorts/byxor, samt säckhandskar. Säck-
handskar skyddar dina händer när du slår på säck och mitsar.

I motions- & Sportgruppen
I denna grupp vill vi att du har full sparringutrustning utöver ovan. 
Det innefattar: handskar (minst 10oz), benskydd för sparring, fotsky-
dd, tandskydd och suspensoar. Även huvudskydd rekommenderas.

Köpa utrustning
Vi har egen försäljning av varor på klubben. Här kan du köpa utrust-
ning du behöver för din träning till ett mycket bra pris. Att köpa 
klubbensutrustning innebär också att vi kan inhandla mer varor och 
träningsredskap för att förbättra träningen.

Ska du handla någon annanstans prata alltid med en instruktör så får 
du veta vilken utrustning du ska handla.

Låneutrustning
Klubben har även låneutrustning som man kan nyttja i början. Torka 
alltid av och häng upp lånad utrustning efter användning.
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Vill du så småningom börja tävla i Kickboxning? Det är olika för alla 
när det är dags att börja sin tävlingskarriär. Det du behöver för att 
börja tävla är först och främst ett godkännande från intruktören, se-
dan är det dags att skaffa startbok och tävlingskort. 

Tävlingsformer
För regler se: www.swedenkickboxning.se/kickboxning/regler

LC - Light Contact  Detta innebär slag och sparkar från midjan och 
uppåt samt fotsvep. Light innebär att det inte får finnas skaderisk i 
teknikerna, dvs knock är inte tillåtet och teknikerna ska utföras med 
kontroll. 

KL - Kick Light  Samma som ovan men även skenbenstekniker 
(sparkar) mot låren.

FC - Full Contact  Som LC fast tekniker med fullkraft får levereras. Här 
kan du även vinna på RSC (knock).

LK - Low Kick  Som FC men även skenbenstekniker (sparkar) mot 
låret.

K1 - Som LK fast sparkar mot hela benet samt knä är tillåtet. Det är 
även tillåtet att clincha i 5 sekunder.

Tävlingskort: http://www.budokampsport.se/ansok-om-tavlingskort
Startbok: http://www.swedenkickboxing.se/tavling-3/startbok-tav-
lingskort/

Börja tävla
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Förbund och Försäkring

Göteborgs Kickboxning är medlemmar i SKF som tillhör den interna-
tionella organisationen WAKO. SKF är även en del av Svenska Budo- & 
Kampsportsförbundet. SB&K är ett direkt underförbund till Rik-
sidrottsförbundet. Nedan finner du länkar för att läsa mer om förbun-
dens verksamhet:

SKF, Svenska Kickboxningsförbundet
Här finns all info om svensk kickboxning
www.swedenkickboxing.se

SB&K, Svenska Budo- & Kampsportsförbundet
Underförbundet för de samlade idrotterna inom 
svensk budo och kampsport.
www.budokampsport.se

WAKO, World Association of Kickboxing Org
Världens största internationella kickboxningsför-
bund. Det är dessa som arrangerar EM & VM.
www.wakoweb.com

RF, Riksidrottsförbundet
Huvudorganet för svensk idrott.
www.rf.se

Försäkring
När du tränar och tävlar med Göteborgs Kickboxning är du olyckfalls-
försäkrad via Folksam. Försäkringen heter K 62910 och går att läsa 
mer om via länken nedan
www.budokampsport.se/försäkring
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Kontakt och mer information

Göteborgs Kickboxning har flera kommunikationskanaler där du som 
medlem kan hitta mer information och ställa dina frågor. För att vara 
säker på att få svar så använd mailadressen, via övriga kanaler garan-
terar vi inte svar. Nedan följer information:

Hemsida & Mail
Här kommer all viktig information ut. Vi har även ett forum där du kan 
ställa frågor till instruktörer och medlemmar.
www.goteborgskickboxning.se
info@goteborgskickboxning.se

Hitta hit
Södra Gubberogatan 8
41663 Göteborg
maps.google.se för vägbeskrivning
Busshållplats: Norra Gubberogatan
Spårvagnshållplats: Svingeln eller Olskrokstorget

Facebook
Här finner du löpande bilder och nyheter.
Facebook är oftast snabbaste kanalen för nyheter.
www.facebook.com/GBGKICK

In och Gilla vår sida på Facebook för senaste bilder och nyheter!


