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Sikkerhed  –  Sundhed  –  Socialt samvær  –  Personlig udvikling 

 

 

DJSF’s vision: Det er DJSF’s vision, at medlemmerne gennem 

deres medlemskab øger deres tillid til fysisk formåen samt øger 

deres sociale kompetencer med større selvtillid og åbent sind til 

følge.   

Derudover er det DJSF’s vision, at forbundet vil fungere som et 

netværk for forbundets medlemmer, så medlemmerne vil 

betragte forbundet som et netværk til anvendelse i hverdagen 

samt et forum for socialt samvær.  
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Juniorsommerlejr Oksbøl 2011. 

 

Der deltog 59 børn. 
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Pokalen for flest deltager tog Kodokan igen igen. 

 

 

Reaktionsbanen vandt Tønder for første gang, fortjent. 
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Træls med den samme morgensang og godnat sang igen i år, skod. 

Børn i er bare supergode ved hinanden, dejligt at se, . 

Instruktører i er bare supergode ved hinanden, dejligt at se, . 

Der blev i år lavet en Cup hvor børnene fik en bedømmelse af deres teknikker 

og reaktioner. Det var Carl Henriksen (84 år og fra Odense) der styrede 

denne Cup, det gik rigtigt godt. 

Tak til DGI, DJSF, Blåvandshuk Idrætscenter og til de suveræne 

instruktører Carl Henriksen, Erik Salling (Odense), Morten Bak (Oksbøl), 

Holger Madsen (Tønder), Claus Rasthøj (Odense), Rune Korsholm (Esbjerg), 

Louise Henriksen (Esbjerg), Ea Eskesen (Tønder), Malene Sakariassen 

(Holstebro) og Christian Rumlund (Holstebro). 
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Nice lejr, smil. 

Ses til vinterlejren 20. – 22. januar 2012 og ses til sommerlejren 6. juli – 9. 

juli 2012, . 

M.v.h. 

Jesper Mazanti 

 

Oksbøl  


