Höstläger

med soke Bill Price!
24–26 Oktober
Chibuku kais karateföreningar i Umeå
och Arvidsjaur inbjuder till ett unikt träningsläger med ledaren för Chikubu kai,
Soke Bill Price, 8 dan Kunibaryu karatedo. Lägret genomförs för att markera att
en antal karateklubbar som tidigare tränat
Kuniba kai i framtiden tillhör Chikubu
kai. För att förstärka denna introduktion
i Sverige följs Soke Price av Hanshi James
Herndon och Shihan Kevin Watson.
Samtliga har tidigare besökt och instruerat
i Umeå och för Soke Prices del är det nu
fjärde gången som han gästar Umeå. På
programmet står: Kuniba ha karate do,
kata och bunkai och träning med hanjo
samt goshindo. Missa inte detta unika
tillfälle till en helg i Budons tecken!
Bilden visar Soke Price och shihan Watson under umeålägret, hösten 2000.

LÄGERINFORMATION
Projektledare: Wilhelm Guldbrand, 070-686 55 59,
wilhelm@guldbrand.com
Tid: Från och med den 24 oktober klockan 17.00.
Registrering från klockan 16.00. Lägret avslutas den 26
oktober klockan 17.30.
Plats: Umeå, Badmintonstadion Bruksvägen 13.
Övernattning: Övernattning kan reserveras i ordinarie
träningslokal (dojo) i centrala Umeå och plats i denna
förläggning ingår i priset för de som deltar i hela lägret.
20 platser disponeras och reserveras i den ordning
anmälningarna kommer in. Först till kvarn!
Andra rekommenderade övernattningar är: First Camp,
Nydalasjön 2, inte långt från träningsplatsen. Annat
logi: Hotell Pilen, Pilgatan 5. Du ansvarar själv för din
egen bokning och kostnad.
Program: Lägret innehåller sex pass med karate/hanjo
(japansk batong)/goshindo samt en föreläsning om karate
(på engelska). Slutligt program kommer att meddelas i
anslutning till registreringen.
Lägerfest: Planeras till lördagen den 25/10 på kvällen.
Plats enligt senare. Kostnaden kommer att vara lägsta
möjliga och beroende på antalet deltagare i träningslägret och festen.

Avgifter och anmälan: Anmälan senast 17 oktober.
Avgiften arrangören tillhanda senast den 20 oktober
2014. Avgifter enligt följande:
Avgift
Vuxna
Barn <15 år

Hos arrangören
senast 20 oktober
500:300:-

Kontant
vid dörren
650:650:-

OBS! Högst två avgifter per familj behöver betalas.
(De lägsta avgifterna utgår).
Enstaka pass för betalning vid dörren: 150 kr/st.
För eventuella graderingar som kan inträffa betalas de avgifter som tillämpas av Umeå Chikubu kai karateförening.
Betalning görs till: Bg 406-4572,
Arvidsjaur Chikubu kai karateförening.
OBS! Ange noga namn och adress för alla som du betalar
för och för vad du betalar.
Ytterligare information:
Wilhelm Guldbrand ________________ 070-686 55 59
wilhelm@guldbrand.com
Johan Backteman __________________ 073-828 01 20
kataform@hotmail.com
Varmt välkommen till en givande helg!

