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13. - 15. januar 2017 i Oksbøl

For børn i alderen 9-16 år

Jiu-Jitsu Junior
Vinterlejr 2017



Jiu-Jitsu Junior Vinterlejr 2017

DGI Kampidræt inviterer hermed til Jiu-

Jitsu Junior Vinterlejr for børn i alderen

9-16 år i Blåvandshuk Idrætscenter i

Oksbøl.

Der vil på lejren:

blive trænet meget jiu-jitsu, 2-3

træningspas hver dag (vi opdeler

træningen i "store og små" inden for

bæltefarverne

være mange og dygtige instruktører

komme en spændende instruktør

udefra, som vil lære os noget "helt

nyt"

blive forkælet med dejlig god og

sund mad, så vi rigtigt kan yde under

træningen

være mulighed for at dyrke

kammeratskabet inden for vores

gode sport og skabe nye relationer

være mulighed for dagligt at komme i

badeland

være en hygge-/filmaften med

underholdning

Praktisk info

Ankomst: Fredag den 13. januar kl. 17.00

Afrejse: Søndag den 15. januar kl. 17.00

Sted

Blåvandshuk Idrætscenter

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl

Tlf. 75271653

Pris og tilmelding

Kr. 875,-

Prisen er inkl. mad og drikke, saft og

frugt om eftermiddagen, adgang til

badeland samt overnatning i hallen.

Tilmelding senest mandag den

19. december 2016, via

www.dgi.dk/201721256001

OBS! Ved afbud efter den 2. januar 2017

refunderes deltagergebyret kun i

tilfælde af aflysning eller ved

dokumenteret sygdom.

Yderligere oplysning

Lejrleder Claus Rasthøj, 1. Kyu

tlf. 20755525 - cr@defrie.net

Træningsleder Thomas Rosager, 1. Kyu

tlf. 24402753 - eriksen79@hotmail.com

Spørgsmål, kontakt: Konsulent Lone Sand, tlf. 40178022, lone.sand@dgi.dk

TIlmeld dig her: www.dgi.dk/201721256001



  
 

Lejrleder Claus Rasthøj, Ørnevej 25, 5210 Odense NV, tlf. 20 75 55 25  

TILSKUD- TILSKUD 

 UNGDOM Jiu-Jitsu vinterlejr,  

Januar 2017 i Oksbøl. 

 
 

Kære Deltager på vinterlejren 2017 (og medlem af DJSF) 

 

Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til alle ungdoms deltagere under 18 år som deltager på lejren i 

hele weekeenden. 

 

DJSF giver kr. 200,- i tilskud til hver betalende ungdomsdeltager  

 

Hvordan gør jeg: Du tilmelder dig og betaler på helt normalvis via DGI`s hjemmeside. 

 

På lejren under afslutningen, afleverer du denne seddel udfyldt til Lejrchef Claus Rasthøj. 

 

DJSF`s kasserer vil så hurtigt efter overføre de kr. 200,- ! 

 

Navn 

 

 

Adresse 

 

 

Postnr. & by 

 

 

Reg. nr 

 

 

Konto nr.  

 

 

Klub 

 

 

Behøver vi at fortælle dig, at du naturligvis skal have betalt og deltaget for at få dette 

tilskud, og du naturligvis skal have udfyldt sedlen, afleveret den på lejren, skrevet rigtigt og 

læseligt . 

 

Vi glæder os helt vildt til at se dig, på en super lejr. 


