KLUBLEJR 2019
Kære alle super skønne børn og unge (10-18 år) i Roskilde Karateskole og Sydkystens Karate
Klub.
Roskilde Karateskole holder et helt vildt fedt arrangement i weekenden d. 13-15. september.
Vi skal nemlig til KLUBLEJR spækket med karatetræning, fællesskab, sjov & hygge, aftenløb m.
poster, lege, grin, ballade og alt, hvad der ellers hører med på en klublejr. En PERFEKT måde
at bruge din weekend på, og udover dette får du også mulighed for at skabe nye venskaber,
hænge ud med dine klub- og holdkammerater udenfor dojoen, og i det hele taget er der kun
plusser ved at deltage i dette super arrangement.
All inclusive (med det hele) koster dette fantastiske arrangement kun 350 kr.
Klublejren er for børn og unge i alderen 10-18 år og holdes i samarbejde med Sydkystens
Karate Klub.
Programmet vil være spækket med sjov og hygge, men også karatetræning med bl.a.
instruktører som Sydkystens Sensei Lars Pedersen (6. Dan) og Sensei Henrik Jørgensen (7.
Dan) fra Roskilde. Begge Senseis har trænet Goju-Ryu Karate i OVER 30 år, deltaget og
vundet medaljer ved utallige stævner, fx VERDENSMESTERSKABERNE, undervist på mange
gasshukuer, er chefinstruktører for deres egne klubber og er i det hele taget en stor deal inden
for Dansk (og international) Goju Ryu Karate. Det er altså en lidt fed og unik måde at få noget
super træning fra virkelig dygtige instruktører.Vi vil også ha andre dygtige instruktører der
melder sig til som undervisere.
Når du ikke træner karate eller deltager i de planlagte aktiviteter, kan du hænge ud med sine
nye og gamle venner i skoven lige i nærheden (fx lege klassikerne gemmeleg eller dåseskjul)
eller benytte faciliteterne som fodbold-, hockey-, løbe- og rulleskøjtebane.
Okay, det var mange informationer i en tekst, så vi opsummerer lige:
•

Hvem: Dig!

•

Hvad: Klublejr woop woop

•

Hvornår: Weekenden d. 13-15. September 2019

•

Hvor: Næstved Firma Sport, Kassernevej 24, 4700 Næstved (Bonus: Man kommer
også et smut til Næstved)

•

Hvorfor: Fordi det er en perfekt mulighed for at have en sjov weekend fyldt med gode
nye og
gamle venskaber og gode minder.

TILMELDNING FOR MEDLEMMER HOS SYDKYSTENS KARATE KLUB
Hvis du gerne vil deltage i klublejren skal du sende en mail til Lars på:
lars@sydkystenskarateklub.dk
Tilmeldingsgebyret overføres til Lars via MobilePay på 60 62 30 80

