
IF	  Kiruna	  Karate	  Kai	  

Välkommen	  	  på	  Träningsläger	  	  26-‐28	  Januari	  2018	  
I	  Kiruna	  med	  Shihan	  Virpi	  Alajarva	  5	  dan	  

Shihan	  Virpi	  Alajarva	  5	  dan	  till	  Kiruna	  26-‐28	  januari	  2018.	  
"För	  6året	  på	  rad”	  	  

En	  av	  Sveriges	  högst	  graderade	  kvinna.	  
	  

2017	  års	  läger	  med	  Shihan	  Virpi	  samlade	  90st	  lägerdeltagare.	  
I	  år	  hoppas	  vi	  på	  att	  bli	  ännu	  fler.	  

	  

Lägret	  är	  öppet	  för	  barn,	  ungdom	  och	  Vuxna	  	  
8år	  &	  äldre,	  födda	  2009	  &	  äldre.	  

Lägret	  är	  öppet	  för	  alla	  grader	  &	  ograderade.	  
	  

Lägret	  kostar	  endast	  150kr	  för	  barn	  &	  ungdom	  8-‐19år	  
,och	  vuxna	  20år	  &	  äldre	  200kr.	  	  

Lägret	  är	  gratis	  för	  svartbälten/yudanshas.	  
	  
	  

Massor	  av	  roliga	  &	  givande	  pass	  kommer	  att	  utlovas.	  
Gemensam	  middag	  på	  restaurang	  för	  dom	  som	  vill	  ,på	  lördag	  kväll	  kl	  19.00	  

,	  till	  självkostnadspris	  	  
	  

Lägret	  startar	  fredag	  26januari	  kl	  17.15	  för	  Barn	  8-‐12år.	  	  
&	  18.40	  för	  Vuxna	  &	  Ungdom	  13år	  &	  äldre.	  	  
&	  slutar	  söndag	  eftermiddag	  28januari	  

	  
Platsen	  är	  Bergaskolan	  ,Gruvvägen	  10	  

Vägeskrivning	  finns	  på	  www.kirunakarate.se	  
	  

Anmälan/intresseanmälan	  för	  lägret	  	  
göres	  senast	  torsdag	  	  25jan	  
	  “info@Kirunakarate.se”	  

OBS,	  den	  är	  ej	  bindande	  på	  nåt	  sätt.	  
	  

Ange:	  "Namn,	  ålder,	  grad	  &	  dojo/klubb"	  vid	  anmälan	  
Samt	  mat,	  om	  man	  skall	  med	  på	  middag	  på	  lördag	  kväll	  
Länk	  till	  meny	  http://www.pizzapalladium.se/meny.html	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



IF	  Kiruna	  Karate	  Kai	  
	  

Inbetalning	  till	  lägret	  göres	  till	  klubbens	  konto	  eller	  Swish	  
	  

Kontonr:	  "309748-‐2"	  (Nordea	  PlusGiro	  Konto)	  
Betalningsmottagare:	  "IF	  Kiruna	  Karate	  Kai"	  

	  

Swish	  nr:	  “123-‐155	  14	  64”	  
	  

Ange:	  “Namn,	  Klubb	  &	  Virpi2018”	  vid	  inbetalning.	  
	  

För	  betalning	  från	  utlandet,	  ange	  
BIC-‐Kod	  (Swift	  -‐	  Adress)	  

"NDEASESS"	  (för	  inbetalning	  från	  utlandet)	  
	  

IBAN:	  SE41	  9500	  0099	  
6026	  0309	  7482	  

	  
	  

OBS!	  Medtag	  Kvitto/bevis	  på	  att	  ni	  betalt	  in,	  som	  uppvisas	  	  vid	  anmälan	  vid	  ankomst.	  
Möjlighet	  till	  kontant	  inbetalning	  går	  att	  göras.	  

Ankomst	  &	  Anmälan	  på	  fredag	  göres	  	  direkt	  vid	  entren	  (bord	  kommer	  att	  finnas)	  
Ankomst	  &	  Anmälan	  på	  lördag	  göres	  I	  matsalen.	  	  

	  
Passa	  på	  att	  träna	  för	  en	  av	  Svergies	  högst	  graderade	  kvinna.	  

 
 

Välkomna	  	  
på	  	  

shihan	  Virpi	  Gasshuku	  	  
2018	  	  

I	  Kiruna	  
	  


