Helsingin Hapkido ry

Uuden harrastajan tietopaketti
Tervetuloa mukaan!

Harjoittelun aloittaminen

Hapkidon aloittaminen on mahdollista melkein milloin vaan kun harjoittelukausi on
käynnissä. Tarkista harjoitteluaikataulu ja mahdolliset poikkeukset nettisivuiltamme
helsinginhapkido.fi. Muutoksista aikatauluissa ilmoitamme nettisivujemme ilmoitustaululla.
Saapuminen ensimmäiselle tunnille

Harjoitukset pidetään Myllypuron Liikuntamyllyssä joko judo- tai painisalissa. Portille tultuasi
ilmoita tulleesi kokeilemaan hapkidoa, niin saat kertakäyttöisen kulkukortin. Ilmoittaudu saliin
tullessasi tunnin opettajalle. Hänet tunnistaa yleensä mustasta vyöstä. Jos sinulla on vaivoja,
sairauksia tai muita rajoituksia mikä voi vaikuttaa kamppailulajien harrastamiseen, ilmoita
niistä tunnin pitäjälle, niin hän osaa ottaa ne huomioon tuntia pitäessään.
Harjoitusmaksut

Harjoitusmaksut maksetaan seuran tilille heti harjoitusten alettua. Lajia voi kokeilla kaksi
kertaa ilmaiseksi. Maksutiedot ja hinnat ovat nähtävillä nettisivuillamme. Kun aloitat
harrastamisen saat henkilökohtaisen maksuviiteen, joka tulee laittaa harjoitusmaksujen
viitteeksi. Viite merkitään Hapkido-passiisi. Harjoitusmaksu maksetaan ennen seuraavia
alkavia treenejä.
Aloittaessasi harjoittelun tarvitset Hapkido-passin ja tekniikkakansion, joilla seurataan
edistymistä harjoittelussa. Ne ja henkilökohtainen kulkukorttisi sisältyvät aloituspakettiin,
jonka hinta on 15 euroa. Aina kun maksat seuralle välineistä tai vyökokeesta, varaudu
näyttämään kuitin joko paperisena tai mobiililaitteella.

Varusteet

Harjoittelun voi aloittaa tavallisissa urheiluvaatteissa. Harjoituksissa vaatteista saatetaan
repiä, joten älä käytä liian kalliita tai herkkiä vaatteita. Varsinaisen harjoituspuvun ja vyöt voit
tilata esimerkiksi Holtz nettikaupasta: holtz.fi/fi/tuoteryhma/hapkido
Lajissa edistyminen

Vyöjärjestelmä ohjaa hapkidossa edistymistä. Harjoittelu aloitetaan valkoisella vyöllä ja lajissa
edistyessään harjoittelija saavuttaa uusia vyöarvoja. Jokaisella vyöarvolla on omat
tekniikkansa, jotka harjoittelija omaksuu. Ennen ensimmäistä vyökoetta sinun on liityttävä
International Hapkido Allianceen (vain aikuiset). Liittymisessä on kertaluonteinen jäsenmaksu.

UKK

Voiko tuoda kaverin, siskon tai vaarin mukaan?
Jep, kaikki kivat kaverit ja kivat siskot ja kivat vaarit ovat tervetulleita kunhan ovat yli
seitsemän vuotiaita. Meiltä löydät myös uusia kavereita!

Kannattaako harrastaa Hapkidoa vaikka on vaihtelevat työvuorot,
tiukkaa opiskelua tai muuten haastava elämänrytmi?
Kyllä! Jokaisella on oma treenirytmi ja jokaisella on henkilökohtainen aikataulu edetä
harrastuksen parissa. Hapkido vie niin paljon aikaa kuin haluat sille antaa

Onko vakuutusta?
Seura ei vakuuta harrastajiin, vaan harrastaja hankkii oman vakuutuksensa omalta
vakuutusyhtiöltä.

Onko hapkido kallis harrastus?
Hapkido on edullinen harrastus. Suurta määrää varusteita ei tarvita. Seuran toiminta on
voittoa tavoittelematonta, mikä näkyy hinnassa.

Helsingin Hapkido ry: Uuden harrastajan tietopaketti

