
	 	 	

Camp 
Himmerland  
2. – 4. juni 2017 

 
 
Camp Himmerland er en god mulighed for at lære en 

masse og udvikle dig som Karateka. Denne weekend vil 

for de fleste, svare til flere ugers normal træning. 

 

Camp Himmerland, vil også 
være andet end bare træning. 
Det vil også være social 
samvær, man vil få mulighed 
for at lære hinanden bedre 
at kende, end til den normale 
træning, lære andre at kende 
fra andre klubber   

 
 
 
Som noget nyt indfører vi 
Årets Fighter Pokal, samt der 
vil blive en smuk Medalje til 
alle deltagere.  
  

 
 

KARATE – For Alle! 



	 	 	

Instruktører på lejren: 
Shihan Erik Bisgaard Sigvaldason, 6. dan, BS Karate  
Shihan Yoshimi Hoshino, Nyborg Karateklub  
Sensei Helle Bisgaard Sigvaldason, 4. dan, BS Karate  
Senpai Tommy Steen, 2. dan, Nivå Budoklub 
Kim Trier Larsen, Himmerland Martial Arts Academy  
Senpai Patrick T Larsen, 1. dan, Himmerland Martial Arts Academy 
+ Evt andre……  

 

Hvorfor deltage?  
Camp Himmerland er en vigtig del 
af din udvikling som Karateka. På 
en lejr trænes og tænkes der 
karate 24 timer i døgnet. Du får 
god mulighed for at forbedre din 
tekniske kunnen og få et større 
indblik i karate. Lejren er også 
andet end selve træningen. Vi 
hygger og har det sjovt sammen. 
På lejren har man bedre tid til at 
lære hinanden at kende, end man har til dagligt i klubberne. Du vil 
også møde og komme til at træne sammen med karateudøvere fra 
andre klubber og på den måde få udvidet dit karate-netværk. 
 
 

Tid og sted:  
Lejren bliver afholdt på Farsø Efterskole, i 
den smukke natur ved Limfjorden. 
Der vil blive mange muligheder for træning, 
bade ude og inde. 
Lejren starter fredag d. 2. juni kl. 19.00 med 
aftensmad og slutter søndag d. 4. juni kl. 
14.00.  

Adressen er: Farsø Efterskole, Stistrupvej 8, 9640 Farsø.  
 

Hvem kan deltage?  
Alle kan deltage uanset bæltegrad og køn.  
Du får lige stort udbytte af lejren, uanset om du er begynder eller 
øvet Karateka. Programmet er tilrettelagt så alle kan være med. 
Under meget af træningen deles deltagerne ind i grupper.  
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Forplejning og “Kiosk”:  
Maden på lejren vil være hjemmelavet og nærende. Mange af 
Himmerlands forældre har meldt sig til at hjælpe, som altid. 
Der vil også være en “Kiosk”, hvor der vil være mulighed for at købe 
slik, sodavand og chokolade, til fornuftige priser! 

 

Japanese style:  

Overnatningen sker på ægte japansk maner, dvs. på madrasser på 
gulvet. Man skal selv medbringe madras/luftmadras, hovedpude, 
sovepose/dyne og sengelinned.  
 

Træning:  

Der vil være masser af karatetræning Vi træner både basisteknik, 
katatræning og kamptræning. Træningen foregår både indendørs 
og udendørs, medbring derfor tøj til alt slags vejr. Den intensive 
træning giver alle et skub fremad, som svarer til flere ugers 
almindelig karatetræning. Der undervises I kyokushinkai.  
 

Du skal som minimum 
selv medbringe:  
Deltagere skal selv medbringe Dyne, 
Pude, lagen, sovepose, Liggeunderlag 
eller Madras/luftmadras. Desuden 
skal man medbringe 1-2 Dogi’s, 
benbeskyttere, træningstøj, løbesko, 
skiftetøj efter vejret, Håndklæder og 
Toiletartikler. 
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Tilmelding til lejren:  
Tilmelding sker til din instruktør i klubben, senest mandag d. 1. maj. 
Der skal betales ved tilmelding. Øvrige deltagere overfører til: 

Reg.nr: 9174  kontonr.: 6580707678.  
Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres tilladelse for at 
deltage. De skal underskrive tilmeldingsblanketten.  
 

Lejrens pris er kun kr. 500,-  

Alt er inkluderet i prisen; mad, drikke, karatetræning, lejr T-shirt 
og hygge.  
 

Familierabat  
Andet familiemedlem kr. 450.-    Overnattende Forældre kr. 350.-  
 

Camp Himmerland T-shirt  
Der bliver fremstillet en speciel Camp Himmerland T-shirt. T-shirten 
er inkluderet i prisen. Husk derfor at angiv din T-shirt størrelse 
ved tilmeldingen.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tilmeldingsblanket til Camp Himmerland 2017 
  
Navn:......................................................... Alder: ..........  
 
Klub:.......................................................... Grad............ Email:.................................................. 
 
Bemærkninger (eks. Vegetarkost)………………………………………………………. 

 
Forældre-underskrift................................................. 

 
T-shirt: Størrelse: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 

 
Betalt:....................      Dato:.................. 
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