
Vårmonet i Nybro 9 – 10 mars 
 

Nu är det åter dags för ett av Sveriges största Ju-jutsuläger för knattar, 
barn och ungdomar, Vårmonet. Ett läger av massor av träning för 
kanoninstruktörer, tävling, äventyrsrunda, Mello-fest, film, träningspass 
för ledare/vuxna m.m. 

Tid: Startar lördag den 9 mars kl. 11:00 i Nybro Sporthall och slutar söndag 

den 10 mars ca kl.14:00. 

Kostnad: 395 kr (betalas ti l l  din instruktör/klubb) . 

Ta med: Träningskläder/dräkt, sovsäck, l iggunderlag, vattenflaska, sköna 

innerkläder, inneskor, hygienartiklar, handduk och ett glatthumör.  Några 

pengar ti l l  kiosken kan också vara bra att ha.  

Frågor: Om du har en fråga, fråga först din instruktör. Skulle det vara så att 

din instruktör inte har ett svar, el ler dina föräldrar vi l l  prata med en ansvarig 

för lägret, kan Ni antingen ringa Sandra Christensen på: 0730-39 72 06 alt. 

e-post: Nilmat90@hotmail.com   

Övrigt:  Av hänsyn ti l l  al lergier råder det nötförbud på lägret, vi lket betyder 

att du inte får ta med någåt som innehåller nötter på lägret.  

 

Betalning: Sker t i l l  Er klubb (klubben kommer faktureras alt. Swish).  

Anmälan  och beställning av t-shirt gör du på nedanstående lapp och lämnar 

den sedan ti l l  din instruktör, som anmäler samtliga deltagare från din klubb 

senast fredag den 1 mars! 

 

Klart att jag ska med ti l l  vårmonet i Nybro!           Jag beställa en läger T-shirt för á 60 kr  

Namn:           (Fyll i  antal i  rutan vid önskad storlek) 

Ålder:                  Grad:          110/120           130/140           150/160 

Telefonnummer:             170/XS                    S  M 

Specialmat:                  L                  XL                 XXL 

    

Ja, bi lder på mig från lägret får spridas                 Ja   

Nej, bi lder på mig får inte spridas                                    Nej 

Kommer delta på tävlingen: Ja       Med vem: 

 

Målsmans underskrift:  

Lämna den här lappen ti ll din instruktör senast fredag den 1 mars 2019  

mailto:Nilmat90@hotmail.com

