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Invitation

Fredag 2. feb. Kl. 18.00 til Søndag 4. feb  kl. 17.00

Jiu-Jitsu Junior
Vinterlejr 2018



DGI Kampidræt inviterer til Jiu-Jitsu
JUNIOR Vinterlejr 2018

Junior Vinterlejren er tre dage med

kammeratskab, masser af jiu-jitsu

træning og sjove aktiviteter. Træningen

deler vi op i ”store og små” inden for

bæltefarverne, så alle får nogle at

træne med, på deres eget niveau og

alle kan være med.

Vi tager i badeland og vi holder

hyggeaften med film og underholdning.

Der vil være fyldt med dygtige Jiu-Jitsu

instruktører alle tre dage, til at udfordre

jer og have det sjovt med jer.

Maden på Sportspark Blåvandshuk er

helt i top, så vi kan holde energien oppe

til alle de ting vi skal i løbet af ugen.

Kom bare alene, - vi lover nogle sjove

dage med nye venner, god træning og

tryghed for alle.

Lejren er for alle mellem 9 og 16 år

uanset niveau.

Sted

Sportspark Blåvandshuk

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl

tlf. 75 27 16 53

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 tirsdag den 2. januar

2018 på www.dgi.dk/201821256001

OBS! Ved afbud efter den 15. december

2017 refunderes deltagergebyret kun i

tilfælde af aflysning eller ved

dokumenteret sygdom.

Praktisk info

Ankomst: Fredag den 2. februar kl. 18.00

Afrejse: Søndag den 4. februar kl. 17.00

Hvis du ankommer på et andet

tidspunkt, er det vigtigt du kontakter

Thomas Rosager på 24 40 27 53

Lejrleder og yderligere info

Thomas Rosager 24 40 27 53

Mail: eriksen79@hotmail.com

Spørgsmål til tilmelding og betaling

Kontakt Idrætskonsulent Lone Sand på

lone.sand@dgi.dk eller tlf. 40 17 80 22

En uge før lejren får I sendt deltagerliste

og program.

Tilmeld dig her: www.dgi.dk/201821256001

Følg med på DGI Kampidræts Facebookside
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