INTERNATIONELLT
LÄGER/ SEMINAR
I Moto Ha Yoshin Ryu

Plats:
När:		
			

Wämöskolan, Ekorrvägen 4, 371 42 Karlskrona.

Lördagen den 18 juni Träning kl 10:00 – 16:00.
Söndagen den 19 juni Träning kl 10:00 – 15:00.

Instruktörer:

		
		
		

Mauro Toso 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho av den Italienska grenen		
Allan Jonassen 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho av den Danska grenen
Daniela Cappi 5. Dan Okuden Honbu Cho av den Franska grenen

Hur:		

Med glatt humör och mycket KI.

Pris:		

700 sek inklusive lunch för bägge dagarna.
För en dag betalar du 400 sek inklusive lunch.

			

Anmälan: Görs via klubbens hemsida: www.cjjk-fuji.se
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Begrä till kvarn.....
Först

OBS: senast söndagen den 6 juni vill vi ha din anmälan.
Betalas:

Till BG: 5906-9294 senast tisdagen den 13 juni.
Ange: Moto Ha läger och namn.

Vem:

Alla som känner sig sugna – ungdomar och vuxna –
oavsett grad, stil eller klubb.
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I samarbete med
DISTRIKT ÖST
SVENSKA BUDO &
KAMPSPORTSFÖRBUNDET

Till minne av vår
kära vän Peter Nüchel
Till minne av en
sann mästare och en
mycket god budoka
kommer klubbens
läger den 18/19 juni
att gå i hans tecken.

I livet vi ej träffas mer och inte heller få
trycka din hand. En god gärning vi kan ge i
Peter Nüchel namn. Kan man inte närvara på
lägret så swicha ett bidrag så ombesörjer vi en gåva
till cancerformen i hans namn.
Tack på Peters vägnar
SWISH Nummer: 123

Allt överskott
kommer oavkortat
att gå till
Cancerfonden
och deras
viktiga arbete.

211 04 84

Varmt välkomna!

