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Nationellt ungdomsläger 2-3 november 2013 

Svenska Aikidoförbundet satsar i år på ’Ungdomsåret 2013’ och som en mycket vikigt del av 
detta hålls det första nationella ungdomslägret. Lägret är öppet för åldrarna 10-15 år och hålls 
2-3 november 2013 i Tomtebergahallen i Huddinge söder om Stockholm.  

Vi hoppas locka instruktörer och elever från klubbar runt 
om i landet och ge er chansen att mötas på detta läger för 
träna tillsammans, lära av varandra, ha kul och få nya 
vänner.  

På lägret kommer både yngre och äldre instruktörer från 
olika aikidostilar att ge kul och inspirerande träning. Det blir 
också andra aktiviteter och ett exempel är att den 
nationella uppvisningstruppen kommer lördag 2 november 
och håller en fantastisk uppvisning. 

Det är alltså hög tid att ni undersöker möjligheterna för att 
er klubb kan vara med på lägret. Att delta innebär att 
klubben reser tillsammans - instruktörer, föräldrar och 
ungdomar – och deltar på lägret.  

För de klubbar som har långt att resa finns möjlighet att 
söka resebidrag från Svenska Aikidoförbundet som har 
avsatt totalt 15 000 kr för att stötta de som reser långt. 
Se mer på http://www.svenskaikido.se/resebidrag.asp 

 Datum: Lägret börjar lördag 2 november kl. 9.00 och avslutas söndag 3 
november kl. 15.00. 

För de som reser långt kan man anlända på fredagskvällen 1 november 
och få möjlighet till övernattning inför lägret. 

Plats: Tomtebergahallen, Rådsvägen 1, 141 48 Huddinge 

Pris: Ungdomar: 450 kr per person (en dag 250 kr) 

Ledare/medföljande: 300 kr per person (en dag 200 kr) 

Information: I priset ingår träning, mat och övernattning under lägret. Övernattning 
sker i en föreningstuga kallad ’Holken’ (Balingsvägen, byalagsstuga vid 
Trehörningen) ca 10 minuters bilfärd från träningshallen. 

Transporter: Pendeltåget från Stockholm stannar vid Huddinge station som ligger ca 5 
minuters promenad från träningshallen. Transporter mellan 
träningshallen och övernattningen i föreningsstugan ’Holken’ arrangeras 
av lägret. 

Anmälan av er via förbundets anmälningssida: http://www.svenskaikido.se/anmalan 
 

Kontaktperson: Hampus Hultman, Göteborgs Aikidoklubb. E-post: m.h.hultman@comhem.se  

 

Varmt välkomna till lägret 

Styrelsen, Svenska Aikidoförbundet 
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