
Träningsläger	i	Göteborg	
Förhandsundersökningen visade att det fanns ett ganska stort intresse för att åka på träningsläger till 
Göteborg och nu är det mesta av detaljerna spikade. 

Datum är den 26-27 maj (pingsthelgen). 

Schemat är som följer: 
Samling kl. 08.00 på lördag vid vår dojo (träningslokal) på Herrhagen för att fördela alla i bilar och lite 
information. 

Träningen är planerad att börja kl. 13.00, adress är Landerigatan 9, 41670 Göteborg. 

Träningen pågår, med några korta raster, fram till cirka kl. 16.00. Då är det ombyte och dags för avfärd mot 
Liseberg. På Liseberg är vi resten av kvällen, så länge vi orkar. Övernattning sker i träningslokalen på 
luftmadrasser etc. 

Söndagen börjar med frukost vid 08-tiden. Träningen börjar kl. 09.00 och håller på fram till 12.00. Sedan är 
det dusch och ombyte innan vi åker hem mot Karlstad, vi borde vara tillbaka i Karlstad vid 17-tiden. 

Kostnad 
Beroende på hur många som definitivt anmäler sig så räknar vi med 300-400 kr per barn (vi samlar in 
avgiften kontant innan avfärd). Tanken är att det ska täcka inköp av frukost till söndag morgon och täcka 
resekostnaden (vi handlar frukost gemensamt och resterande pengar fördelas på de som kör bil för att 
täcka resekostnaden). 

I övrigt så tillkommer lunch på lördag (efter vägen), middag på lördag eftermiddag/kväll (på Liseberg), 
åkpass etc. för Liseberg. Lunch efter träningen på söndag. Spårvagnsbiljett från träningslokalen till Liseberg 
och tillbaka. 

Åkpass köps enklast online innan, se den här adressen: http://liseberg.se/sv/hem/Nojesparken/Biljetter-
och-priser/Priser-2012/  

Anmälan 
Anmäl så snart som möjligt, dock senast 22 maj, till e-postadressen liseberg2012@shorinjikempo.net, ni 
kan även skicka eventuella frågor dit (adressen går till flera av instruktörerna för barngruppen). 

Det vi behöver ha i anmälan är; 
• namn på barn, 
• om någon eventuell vuxen följer med, 
• om ni planerar eller har möjlighet att ha egen bil (och i så fall hur många personer som får plats i 

bilen). 
• mobiltelefonnummer (till vuxen som följer med eller barnets kontakt hemma om ingen följer med) 

När vi fått definitiv anmälan så försöker vi fördela oss så vi åker så få bilar som möjligt för att hålla nere 
kostnaderna. 


