Till alla som har anmält intresse

KLUBBRESAN TILL JUDOFESTIVALEN
Det är mycket roligt att så många har anmält intresse av att följa med till natursköna och gemytliga
Lindesberg för JUDOFESTIVALEN 24-26 maj. Under två och en halv intensiva dagar erbjuds
judoträning på alla nivåer, intressanta seminarier och spännande äventyr för hela familjen.
Judoglädje helt enkelt! Denna gång är det inte någon tävling som arrangeras utan fokus på mycket
bra TRÄNING OCH GEMENSKAP!
I och med att det är så många som vill följa med (ca 25 barn/ungdomar) har vi tänkt i nya banor
avseende resa och andra detaljer. Bland annat har vi beslutat att för att förenkla logistiken och skapa
sammanhållning så åker alla gemensamt i en stor hyrd turistbuss.
Avresa:

Med hyrd turistbuss. Samling fredagen 24 maj kl 14.00 vid Ar
busshållplats (nära Circle K).

Hemma igen:

Söndag kväll 26 maj ca kl. ? (väntar på tidsschemat från Judofestivalen,
återkommer med fakta så snart vi vet)

Utsedda ledare
av Knivsta Judoklubb:

Albin Edbom (huvudansvarig)
Katarina Håkanson
Emil Glad
Kasper Edbom

Program:

Utöver judopass så kommer det att vara flera andra aktiviteter för både
barn och föräldrar att göra under dagarna. Vår huvudansvarige Albin
Edbom i samråd med övriga ledare beslutar vad vi är med på. En del av
de aktiviteterna kommer föräldrar att vara med på, men inte allt.

Kostnader:

Varje barn/ungdom betalar 1100 kr. Det inkluderar lägeravgift, boende i
sovsal på medhavd madrass, matpaket (1 middag, 2 frukostar, 2
luncher) och resa med tur och retur med buss. Betalning kommer att
ske via inbetalningskort som mailas ut. Tillkommer gör middag fredag
kväll som var och en betalar för själv.
Barn som lämnas eller hämtas tidigare av föräldrar får betala samma
summa som övriga. Förälders kostnad, se nedan.

Detta gäller för föräldrar:

Barn födda 2009 och yngre måste ha med sig en förälder (eller annan
vuxen). Vi vill att föräldern finns med på kvällar och morgnar + givetvis
under natten. Men under dagen ska förälderns närvaro vara nedtonad
då vi vill att våra barn/ungdomar ska göra saker ihop med ledarna och
utan ett gäng föräldrar.
Alla föräldrar som åker med i turistbussen betalar 180 kr. Förälder till
barn födda 2009 och yngre har möjlighet att köpa matpaket för 350 kr.
Förälder till barn födda 2009 och yngre ska även sova med i sovsalen.
Övriga föräldrar som vill följa med får ordna boende på annan plats.

Förälder som vill vara med och träna judo kan göra det till en kostnad av
500 kr.
Föräldrar kommer att kostnadsfritt kunna vara med på vissa sociala
aktiviteter och friskvårdaktiviteter som arrangörerna ordnar. Vilka
aktiviteter det är presenteras senare av arrangören.
Definitiv anmälan:

Sker senast onsdagen 24 april via den länk som finns i det mail som du
har fått.
I länken ska alla fylla i alla de uppgifter som efterfrågas. Bland annat
anger föräldrarna där vad de ”beställer”.
Om du väljer att avstå att åka med, så meddela gärna det till Ulf genom
att skicka ett mail.

Frågor:

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

Ca en vecka innan vi åker får du mer detaljerad fakta om resan.
Välkommen med definitiv anmälan!

