
 

Mini-Vinter i Mullsjö 2022 

Nu är det dags igen, Mini-Vinter är äntligen tillbaka!  

Är du liten eller stor, gammal eller ung så är du mer än välkommen att delta i 2022s upplaga av Mini-
Vinter! Vi är stolta att erbjuda ett läger där alla kan träna tillsammans. 

Boka in helgen den 5-6 Februari redan idag, för då börjar det!  

En toppenhelg i Mullsjö erbjuds, där utöver utmärkt träning för fantastiska instruktörer kommer vi 
att få uppleva: 

• Mullsjö Simhall och Bastu efter en händelserik dag. 

• Träning i den lokala "resturangen" 

• Möjligen Kendo :) Vi får se. 

Träningen sker i Gunnarsbohallen Mullsjö 

https://goo.gl/maps/FhtrqxiRBzrHjMyJA


 

 



Tid och schema 
Vi börjar klockan 9.00 den 5 februari och lägret avslutas 15.30 söndagen den 6 februari. 

Schemat kommer läggas upp här när det är spikat! 

Lägrets värdar 

Årets värdar är två drivna stollar som älskar att träna ju-jutsu och all form av budo. Vi ser fram emot 

att träffa dig och ha en underbar helg i Mullsjö. 



 

1 - Tom Svensson 3 Dan BK Yoi 



 

2 - Ivar Wikenstedt 3 Dan Kungsbacka 



Årets Instruktörer 

Vi har letat land och rike för att hämta fantastiska instruktörer för att du ska kunna få den bästa 
träningen som kan erbjudas! 

Lista på alla instruktörer 

• Tom Svensson, 3 Dan, Mullsjö, Elitinstruktör, Projektledare  

• Ivar Wikenstedt, 3 Dan, Kungsbacka, Elitinstruktör, Projektledare 

Fler kommer bli kända allt eftersom, så håller er uppdaterade! 

Övernattning och Mat 

 

Det finns möjlighet att övernatta i träningslokalen i samband med lägret. Känner man att sova på 

luftmadrass inte funkar för dig så finns det ett hotell nära träningshallen. Detta får bokas på eget 

bevåg. 

Mat 

För barn mellan 9 - 13 år ingår följande måltider i lägeravgiften: 

• Lördag, lunch och middag 

• Söndag, frukost och lunch 

Medföljade föräldrar kan också boka in sig på dessa måltider för en kostnad på 50kr per måltid.  



Sammanfattning av information 

 

• Lägret börjar kl 9.00 lördagen den 5e februari 

• Toppeninstruktörer från hela landet 

• Träna självförsvar i resturangmiljö 

• Bad och bastu på lördag kväll för de som vill 

• Lägret slutar kl 15.30 söndagen den 6e februari 

Lägeravgift 

• Deltagare mellan 9 och 13 år: 200kr 

• Deltagare 14 år och äldre: 400kr 

Anmälan 

För att komma till anmälan följ denna länk. 

Övrig information 

Har ni fortfarande frågor, hör av er till våra arrangörer. 

Kontakt 

Ivar Wikenstedt & Tom Svensson 

073-999 68 26 | ivar.wikenstedt@ju-jutsu.se  

https://forms.gle/scUZZZP2qKSyCK4YA

