Till alla intresserade förutom lekjudogruppen

INBJUDAN TILL KLUBBRESA
Judo Sundsvall, Sveriges största judoklubb, arrangerar en mycket
lämplig tävling för våra judokas. Tävlingen har ett gott rykte och
ska vara välarrangerad. Vi i Knivsta Judoklubb tror på att då och
då arrangera klubbresor för att svetsa samman våra aktiva barn/ungdomar.

Här är en bild över den fina judohallen i
Sundsvall. Tävlingen har både ett bredd- och
elitperspektiv och det finns tre olika nivåer i
varje åldersklass (U9, U11, U13, U15, U18,
U21). Det gör att det bör kunna bli jämna
matcher för alla och att alla får tävla mot
judokas med liknande erfarenhet.

Program/tidsschema:

Avresa, fredagen 7 december kl 17.00, med bilar eller minibuss
Lördag - invägning kl 07.30-08.30, därefter börjar tävlingen
Tävlingen pågår till ca kl 17.00 på eftermiddagen.
Söndag - miniläger/träning kl 09.00-11.00
Träningen avslutas med lunch kl 11.15, därefter åker vi hem.
Hemma igen, söndagen 9 december ca kl 17.00

Tränare/ledare:

Vi strävar efter att ha minst ett par tränare från klubben. Föräldrar som
följer med som ledare får räkna med att utöver att köra bil även hjälpa
till med andra saker. Judokas under 10 år måste ha med sig en förälder.

Boende:

Vandrarhem med egen toalett på rummet.

Kostnad:

Klubben står för startavgifterna, frukost två morgnar och lunch på
söndag. Resekostnader och boendekostnad för två nätter på
vandrarhemmet kommer efter subvention från klubben att bli 550 kr.
De barn som eventuellt åker i egen bil och bor med sina föräldrar på
annat ställe betalar ingenting. De föräldrar som ställer upp med bilar
och fyller dem med andra barn får milersättning.

Intresseanmälan:

Görs via formulär på hemsidan senast 30 oktober. Gå in under rubriken
”Tävlingsinfo” och välj därefter ”Bredd U9-U15”. Där finns även mer
detaljerad info om tävlingen och minilägret.

Definitiv anmälan:

Sker senast 15 november. Mer info kommer att dessförinnan skickas ut
till alla som anmält sitt intresse.

Frågor:

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

Välkommen med intresseanmälan!

