Hej!

Klippan 211120.

•

Året 2021 började med fortsatt inställda tävlingar och säsongen började inte förrän till sommaren.

•

Några mästerskap har genomförts under sommaren och några nu fram på hösten, Wilma Skoog blev
uttagen till ungdoms VM i Budapest där hon tyvärr förlorade första matchen, men detta var hennes
första internationella mästerskap.

•

Erik Persson har varit på U 23 VM där han slutade på en 5:e plats

•

Cup Klippan har också arrangerats nu i oktober, tyvärr med lite deltagare, främst beroende på att alla
inställda SM arrangemang i början på året har arrangerats under 4 veckor nu i okt-nov, då med Cup
Klippan mitt i under SM veckorna.

•

Glädjande är att på junior SM i Sandviken tog Nova Bergman guld i 55 kg klassen och Elvira Braun silver
i 76 kg klassen.

•

Veckan efter avgjordes ungdoms SM i Stockholm, där KBK fick 4 medaljörer Wilma Skoog guld i 65 kg
klassen, Alexandru Baloi silver i 51 kg, Hugo Svahn silver i 80 kg och Simon Castello brons i 80 kg
klassen.

•

Nu idag har senior SM avgjorts i Västerås med 3 medaljer till Klippan, Nova Bergman blev guldmedaljör i
55 kg, Erik Persson blev också guldmedaljör i 72 kg och Elvira Braun blev silvermedaljör i 76 kg klassen.

•

På den ekonomiska fronten har det inte blivit några större inkomster då både Åby marknad och bilbingot
fick läggas på is i år. Men hyror och andra utgifter tickar ju på.

•

Därför behövs ditt stöd mer än någonsin genom medlemsavgiften för 2022, för STÖDMEDLEMMAR är
avgiften 200 kr per år. Mer än så mottas dock med största glädje!
OBS har du redan betalt så tackar vi.

•

Vi vill med dessa rader vädja till Er att även i år och framöver ställa upp som stödmedlemmar i KBK. Det
skulle vi uppskatta väldigt mycket!

•

Vårt bankgironummer är 796-1402 eller swisha på 123 570 5827

•

Glöm inte ange namn.

Tack för Ert stöd!!
Hälsningar
Klippans Brottarklubb
Styrelsen

