
VÄLKOMMEN!

16-19 juni 2018
När? 
Vi börjar med lunch lördagen den 16 juni och avslutar med lunch tisdagen den 19 juni.

Var? 
Katrinebergs folkhögskola  (Vessigebro i Halland, väldigt nära Ullared)

Vem? 
AAlla barn och ungdomar mellan 10-19 år. Utöver träningen kommer det a nnas aktiviteter för olika ålders-
grupper.

Vad kostar det? 
Ungdomar 10-19 år, helpension sovsal 4 dgr 1500 kr
Ledare/Föräldrar, helpension sovsal 4 dgr 1500 kr
Ledare/Föräldrar, helpension eget rum 4 dgr 1500 kr

Träning 
Vi kommer a träna både utomhus och inomhus. Ta med egen bokken och jo (meddela i anmälan om ni inte 
har egna) och bekväma träningsskor.

Aktiviteter
Förutom träning kommer vi ha många olika aktiviteter på dagtid och kvällstid.

Söndag kväll: aikidouppvisning med alla deltagare. Man kan repa in e program på sin klubb i förväg eller hia 
nya kompisar på plats a träna med inför uppvisningen. Delar av uppvisningen kommer vi göra gemensamt.

MMåndag kväll: Aikido-mello. Det traditionsenliga Aikido-mellot har vi sista kvällen. Alla som vill får uppträda 
med vad de vill. Ni kan repa hemma med klubbkompisarna eller hia på vad ni vill göra på plats.

Mat
 Vi äter alla måltider i Folkhögskolans matsal. Glöm inte a ange kostpreferenser i anmälan.

Boende
Vi bor tillsammans, ta med egen madrass, sovsäck & kudde. Det nns olika sovalternativ, vi fördelar eer det a 
anmälningarna kommer in. Ledare kommer a bo med barnen vid behov.
FFör medföljande vuxna, föräldrar och funktionärer nns enkelrum, i varje rum nns plats för en madrass som 
kan läggas på golvet. Skriv i anmälan om du vill boka e sådant rum.

Anmälan & betalning
Anmälningar görs till Happy Aikido Summer Camp på Riai Aikido dojos hemsida <www.riai.se>. Anmälning 
görs klubbvis eller individuellt. Vid individuell anmälan måste anmälan vara förankrad med instruktör på hem-
maklubben. Minst en ansvarig ledare/vuxen måste följa med från varje klubb. Senast den 31 maj behöver vi ha 
din anmälan och betalning.

Betala till Varbergs Aikidoklubb plusgiro 6455827-3 eller Swishnr 0703911199 (David Peerson). Märk 
betalningen ”Sommarläger 2018 DI  NAMN”.

Happy Aikido Summer Camp är e samarrangemang mellan Riai Aikido Dojo, Aikido Dojo Liljeholmen och 
Varbergs Aikidoklubb. Har du frågor kring lägret kan du kontakta Pia på Riai Aikido Dojo <info@riai.se>, Åsa på Aikido Dojo 
Liljeholmen <aikidoliljeholmen@gmail.com>  eller David på Varbergs aikidoklubb <info@varbergs-aikido.se>.

 


