Trening for fremtidige helter
Elvebyen Taekwondoklubb er en klubb for de som er opptatt av utfordringer og fremgang med mye moro.
Klubben har et sammensveiset og godt miljø og det sosiale gjør at det enkelt for alle å trene og å hjelpe til for
alle som ønsker det. Det gode samarbeidet vi har med Drammen Idrettsråd gjør at vi kan ha en rimelig
treningsavgift, samt arrangere og legge til rette for mange forskjellige andre rimelige tilbud.
Siden taekwondo er en stor internasjonal idrett med 80 millioner utøvere på verdensbasis, er det også et flott
flerkulturelt tilbud. Mange av de barna og ungdommene som kommer til oss, vet hva de går til når de ønsker å
trene i Elvebyen.

At Elvebyen Taekwondoklubb er en lavterskelklubb som satser på klubbens yngre medlemmer ble til fulle vist
da vi arrangerte Fight Day på søndag 27.mai

Med maks aldersgrense på 12 år ble dette veldig gøy og alle de 45 påmeldte deltagerne fikk testet ferdighetene
sine mot motstandere på omtrent samme nivå og alder. I fellesområdene og begge salene ble det ropt og
jublet på mange forskjellige språk selv om norsk var fellesnevneren.
Konkurransen var selvfølgelig gratis og alle fikk like selvsagt premie når innsatsen var så bra
Slike tiltak som dette er viktig for rekrutteringen til idretten generelt og taekwondo spesielt.

Klubben har også andre forskjellige tiltak og et
av dem er klubbkvelder. Disse kveldene er
veldig populære i nærmiljøet for mange barn.
På klubbkveldene kan det være
dansekonkurranser, spill, innebandy, frilek eller
kino.
Klubben har flere ideer og tanker om hva vi kan
finne på av aktiviteter både inne og ute og
disse planene blir fordelt utover året.
Vi må gjøre en ekstra innsats for vår nye
innbyggere og vi tror at den beste formen for
integrering er aktivisering. Aktive og fornøyde barn, ungdommer (og voksne) er en målsetning for klubben vår


