
 

 

 

 

10-11 mars är det äntligen dags för ett av Sveriges största Ju-jutsuläger för 

knattar, barn och ungdomar, Vårmonet! Ett läger med massor av träning för 

kanoninstruktörer, tävling, discobowling, Melodifestival-fest, film, träningspass 

för ledare/vuxna! m.m.  

 

När: 10– 11 mars 2018. Startar lördag kl 11 och slutar på  

söndagen cirka kl 14.00. 
Var: Nybro Sporthall    
Kostnad: 375:- (betala till din instruktör/klubb)  
Anmälan/Beställning: Sker genom att du lämnar nedanstående lapp 

 till din instruktör senast 1/3- 2018.  
Aktiviteter: Mycket träning, tävling, film, discobowling, Mello-fest mm  
Ta med: Träningsdräkt, sovsäck, liggunderlag, vattenflaska,   

Sköna innekläder, inneskor, hygienartiklar, handduk & ett glatt humör.  

Någon peng till kiosken kan också vara bra att ha.   
Betalning: Sker till er klubb, (klubben kommer faktureras alt. Swish)   

Frågor: Om Du har några frågor, fråga först din instruktör,    

han/hon kan svara på de flesta frågor. Skulle det vara så   
att han/hon inte kan svara, eller att du eller dina föräldrar vill                Beställ och den är din för 60 kr! 

prata med den som är ansvarig för lägret då kan ni ringa                  Gul med svart tryck!   

alternativt maila: 

Sandra Christensen 0730 39 72 06 /Nilmat90@hotmail.com 
Mat: Ingår! Har ni allergier? Var inte oroliga! Vi har erfarna    

kockar som lagar maten.     

Övrigt: Av hänsyn till allergiker råder det nötförbud på lägret. Det    

betyder att man ej får ta med något som innehåller nötter till lägret. 

Anmälan och beställning av t-shirt sker via din instruktör och skall göras till    

oss senast torsdagen den 1 mars!  

 

 

 
 
 
 
 
 

KLART ATT JAG SKALL MED TILL VÅRMONET i NYBRO! Jag vill en t-shirt! (Fyll i antal i rutan vid din storlek) 
Namn:__________________________________________________    
Ålder:___________________________________________________ 110/120 130/140 150/160 
Grad:____________________________________________________  
Telefonnr:________________________________________________ 170/XS            S           M 
Specialmat:_______________________________________________  
Kommer delta på tävlingen: Ja          Med vem:___________________           L            XL          XXL  
Målsmans underskrift:_______________________________  

Lämna den här lappen till din instruktör, senast 1/3 2018 
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