
16 jan - 18 jan 2015

Shimbukan är stolta att välkomna kendokas av alla grader och åldrar till vårt årliga
läger här uppe i norr. Helgens tema är Kangeiko vilket är vinterträning. 
Vi kommer att ha kendo utomhus för de som är modiga och hårda nog att vara med.
Ni kan dock räkna med att större delen av lägret kommer hållas inomhus i en av
Sveriges absolut bästa träningslokaler för kendo. Alla helgens aktiviteter kommer att 
vara på Budokan i Skellefteå, ni kommer sova, träna och festa här och det är
bara en 10 minuters promenad till centrum.

Lägret kommer förutom det uppenbara temat fokusera mycket på att
ha roligt i och utanför dojon. Det är därför vi kommer ha utomhuskendon
men också varför vi satt av tid till att kunna njuta av en varm bastu eller
mingla med andra kendokas i vår sprillans nya dojo på Budokan.

Lägret kommer ledas av Tibor Barany Sensei, 7 dan från Budapest, Ungern
Han kommer att assisteras av Kari Jääskeläinen, 6 dan från Helsingfors, Finland

Välkommen till det andra internationella Kangeiko-seminariet i Skellefteå. 



Platser

Fredag
 18.30  - 21.30  Keiko och öppningscermoni
Lördag
 08.30 - 11.00  Keiko
 11.00 -12.00  Kata + kangeiko rehearsal. 
 12.00 – 14.00 Lunch
 14.30 – 16.00 KANGEIKO
 16.00 – 17.30 Bastuuppvärmning 
 17.30 - 19.30 Keiko
 20.30  party – Vinter BBQ!
Söndag
 8.30 - 11.30 Keiko
 11.30 – 13.00 Lunch
 13.00 – 16.00 Keiko

Dojo
 Budokan Skellefteå
 Laboratorgränd 13

Boende
 Kustvägen 26

Partaj
 Anläggning brevid Dojon 

Preliminärt schema

Avgifter och betalning 

Hela lägret 300 SEK
Boende 100 SEK för 2 nätter

Partaj: Ingår - Hyrd lokal, ta med egen mat och dryck. Grillmöjligheter finns!

Svenska klubbar betalar i förväg till Shimbukans konto. PG 96 67 67-6
Gäster som kommer urtikes kan betala kontant vid ankomst.



Anmälan 

Registrering görs per klubb. Maila registreringen till
ambjorn.holmkvist@hotmail.com

I registreringen behöver vi veta:
 Fullständigt namn
 Ålder
 Grad
 Boende, ja eller nej (100 kr för 2 nätter, ta med sovsäck osv)
 Dojo namn
 Partaj, ja eller nej
 Kontakt info (Mail och telfonnummer)
 Ankomsttid (För folk som kommer utrikes)

Var vänlig och håll ditt ord om du registrerar dig:
Sista dag för anmälan 5 jan

Mat pch dryck 

Det kommer inte serveras frukost eller lunch I Dojon så ta med egen mat
och ta med egen mat till sayonarapartyt, mer info om det nedan.

Boende  

Kommer vara i Sörböleskolan (I klassrummen). Skolan ligger på andra
sidan korsningen vid Campushallen, några minuters promenad därifrån.
Om ni önskar stanna där ta med egen sovutrustning (sovsäck, maddrass
osv). Kostnaden är 100 kr för 2 nätter (samma pris för 1 natt). 

Sayonaraparty:  



Ambjörn H, ambjorn.holmkvist@hotmail.com, +46 70-2847403

Inför sayonarapartyt har vi hyrt ett litet hus
brevid Dojon. Huset har inredning med Japanskt
tema och är en perfekt anläggning för lite partaj
och mingel. Vi kommer erbjuda lite snacks och
en grill så ni kan grilla (vinter BBQ!) om ni
behöver något mer får ni ta med det själva. Det
finns kök om ni vill laga någonting och vi kommer även hämta pizza om någon
vill ha det eller liknande mat istället. Det finns även bastu tillgängligt i huset om
någon känner för det under kvällen. Syftet med kvällen är att ha kul tillsammans
och träffa nya vänner även utanför Dojon.

Reseinfo  

Det bästa sättet att ta sig till Skellefteå är att flyga från stockholm (ARN) till Skellefteå
med SAS. Annars kan ni även flyga till Umeå eller Luleå och ta en buss till Skellefteå.
Ni kan även ta tåg eller buss från Stockholm men vi rekommenderar flyg med tanke
på tiden. 
Se: http://www.destinationskelleftea.se/sv/Destination för mer info.
Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om resande.

Kontakt

Sayonaraparty  


