国際障害者武道協会スウェーデン
ABCD Budokai SVERIGE bjuder in till

Klassisk Newaza/grappling & Kata
Camp – Boden 2018
Boden Kampsportcentrum 9-11 Februari
(11:e året!!)
Vi har nöjet att inbjuda dig till det årliga ABCD grapplinglägret i Boden. Lägret är tänkt
att erbjuda något för alla, från total nybörjare till yppersta elit inom grappling, med
eller utan funktionsnedsättning. I år kommer Tomoo Hamana Sensei, 7 Dan Kodokan!
Hamana Sensei är Världsmästare och Japansk Mästare i Judokata (Goshin Jutsu no kata
& Itsutsu no Kata). Medlem i Kodokans Katakommitté och från januari 2018 Ordförande i
Japanska Judoförbundets Special Olympics (för personer med utvecklingsstörning)
Kommitté.
Plats:

Kampsportcentrum, Garnisonsgatan 1, Boden.

Datum:

9-11 februari 2018.

Instruktör:

Tomoo Hamana Sensei 7 Dan, Nihon Bunka University.
Samt instruktörer från arrangörerna.

Information:

Pontus Johansson, ABCD Budokai SVERIGE kansli.
Mobil: +46(0)70 - 626 98 60
E-post: info@abcdbudokai.se

国際障害者武道協会スウェーデン
Gi (dräkt):
Om du inte tränar Judo, Sambo eller BJJ i vanliga fall utan tränar No-Gi eller är
nybörjare så kanske du saknar dräkt. Försök i så fall att låna en jacka och bälte av någon
för detta event då många tekniksekvenser bygger på att man har Gi. I övrigt tränar vi i
den mundering som är vanligt förekommande för den grappling-diciplin man tränar
normalt (om du tränar Judo ser vi helst att du tränar i vit Dogi).
Kost, Resa & Logi:
Ombesörjes av deltagarna själva. Om intresse finns att bo på dojon så kommer vi
att undersöka om det är möjligt. Kontakta i så fall Pontus.
Sayonara Party:
På lördagskvällen har vi ”Sayonara party” som var och en bekostar själva.
Träningstider:
Lägret börjar fredagen den 9/2 kl 18:00 och slutar söndagen den 11/2 kl 17:00. Mer
exakta tider anslås på webben och på Facebook efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
450kr om du är medlem i ABCD. 675kr om du inte är medlem i ABCD. 350kr för barn.
Avgiften betalas på BG 317-5205 eller Swish till 123 089 83 38 märk inbetalningen
Newaza 2018 (inbetald avgift innebär garanterad plats).
För betalning från utlandet BIC: SWEDSESS
IBAN: SE1580000820169133961707
Eller Faktura till epost via PayPal, skicka i så fall mail till info@abcdbudokai.se med
faktureringsadress.
Anmälan:
Anmälan är bindande och måste göras senast 5/2 2018 via hemsidan:
http://abcdbudokaisweden.businesscatalyst.com/anmalnewaz.html
Lägeravgift betalas EJ tillbaka om du uteblir och ev. ej inbetald avgift faktureras
eftersom din plats kunnat nyttjas av någon annan…
Välkomna önskar
ABCD Budokai SVERIGE,

