Till: alla intresserade födda 2010 och äldre med gult bälte och uppåt

HELGLÄGER I BORLÄNGE, 1-3 MARS
I Borlänge arrangeras det varje år ett mycket uppskattat helgläger (fre-sön) i
slutet av vecka 9. Det är under sportlovsveckan för bl a Stockholm och Dalarna. Uppland
har ju sportlov vecka 8.
Flera av Sveriges mest välmeriterade tränare är på plats och lägret har ett mycket gott rykte.
Vi i Knivsta Judoklubb tror på att då och då samordna resor till tävlingar och läger för att svetsa
samman våra aktiva barn/ungdomar. Här följer korta fakta:
Program/tidsschema:

Avresa, fredagen morgon 1 mars, med bil eller tåg. (Det innebär att en
dags ledighet från skolan kommer att behövas)
Fredag eftermiddag och kväll, träning
Lördag förmiddag och eftermiddag 2 mars, träning
Lördag kväll, äventyrsbad i Maserhallen
Söndag morgon/dag 3 mars träning
Träningen avslutas 13.30, därefter åker vi hem.
Hemma igen, söndag kväll

Tränare/ledare:

Vi strävar efter att ha några ledare (tränare och/eller föräldrar) från
klubben. Ledare får räkna med att utöver att eventuellt köra bil även
hjälpa till med andra saker. Judokas under 10 år måste ha med sig en
förälder.

Boende:

Prel Borlänge vandrarhem med egen toalett på rummet. Vi har bokat 13
platser som vi behöver bekräfta i mitten av januari.

Kostnad:

Vi återkommer med exakta uppgifter efter Knivsta Judoklubbs
styrelsemöte 14 januari.

Intresseanmälan:

Preliminär intresseanmälan görs via formulär på hemsidan senast 13
januari. Gå in under rubriken ”Tävlingsinfo” och välj därefter ”Bredd
U9-U15”.

Definitiv anmälan:

Sker snarast efter det att vi återkommit med exakta fakta/kostnader
den 15 januari. Mer info kommer att dessförinnan skickas ut till alla som
anmält sitt intresse.

Officiell inbjudan:

Vi bifogar även lägrets officiella inbjudan, där detaljerad fakta framgår.
Observera dock att det som kommer att gälla för Knivsta Judoklubbs
aktiva alltså meddelas först den 15 januari.

Frågor:

Besvaras av Ulf Bjöns (pappa till Klara Högback), 070-4103200,
ulf.bjons@gmail.com

Välkommen med preliminär intresseanmälan senast 13 januari!

