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Er du klar til Taekwondo sommerlejr, årets store taekwondo begivenhed. Taekwondo Summercamp, er en 

stor international lejr, som én gang om året bliver afholdt i Danmark. I år afholdes lejren i uge 29 og i 

Brande.  

På sommerlejr bliver vi trænet af mange af de dygtigste instruktører fra både Danmark og fra udlandet. Alle 

disse instruktører betyder en fantastisk masse dygtighed samlet på et sted – til rådighed for os. Ud over den 

daglige taekwondo træning, er der som regel også tema-træninger af forskellig art, som man kan melde sig 

til. Der udbydes som regel også forskellige kurser, som kræver betaling og som man også kan tilmelde sig. 

Sommerlejren er ikke kun træning og træning, og så lidt mere træning  - den er også en kæmpe social 

begivenhed med samvær og et sammenhold, der bliver talt om i årevis. Der vil også være en masse andre 

aktiviteter for alle aldre. Der er fast 2 træninger om dagen  og så er der alt det løse, som man kan melde sig 

til. 

Nyborg Taekwondoklub og Team Odense har fælles lejr område og vi har vores eget mad- og hyggetelt.  

Gitte Olsen vil være i madteltet som madmor, som jeg har været de sidste gange vi har været af sted. 

Alder: Alle kan deltage på en taekwondosommerlejr. Børn under 15 år skal dog have en voksen 

med på lejren. Det kan sagtens være, at en forældre tager 3-4 børn med under sine vinger og 

evt. skiftes i løbet af ugen med en anden forælder. 

Overnatning: Vi sover i telte, så du skal have eget telt med eller snakke sammen med træningsmakkere om 

at dele telt sammen . Der er mulighed for at medbringe campingvogn, den vil dog stå i 

særskilt område på lejren. 

Pris: 1 uges træningslejr med bespisning koster 1150 kr. pr. person.  

(Din klub giver et lille tilskud da prisen for lejren normalt er på 1300 kr). 

 1 uges lejr uden træning koster 800 kr. pr. person.  

(De 300 kr. er for selve lejren og de 500 kr. er til kost.) 

Sted: Præstelundsskolen, Præstelunden 6C, 7330 Brande. 
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At have familien med på lejr, giver et forrygende samvær med mange dejlige og glade mennesker. 

Samtidig er der mulighed for en uges lidt anderledes ferie, sammen med jeres barn, kæreste osv. 

Tilmeldingsfristen er senest 15. maj 2015.  

Tilmelder vi os senere så bliver lejrprisen dyrere.  

Indbetalingsfrist og tilmelding: 

Reg.nr. 1551  kontonummer 1180363, husk at angive dit navn og sommerlejr. Indbetaling skal ske senest 15.maj 

2015.  

Hvis du gerne vil deltage så send en mail til: 74mulgis@gmail.com og udfyld tilmeldingsedlen og send den pr. mail 

til Gitte Olsen. Vi vil meget gerne vide hvor mange vi skal bestille lejrplads og fællestelt til. 

 

Tilmeldingsseddel: 

Navn på taekwondo udøver: ___________________________________________________ 

Din fødselsdato: _______________________________ 

Din bæltegrad: ______________________________ 

Deltager du hele ugen ?  Ja ___ eller Nej ___, hvis nej hvilke dage deltager du: _____________________ 

Skal du træne på lejren?  Ja____ eller nej ____ 

Deltager forældre/ søskende på lejren?  Ja ___ eller Nej ___, hvis ja hvor mange skal tilmeldes foruden dig 

______ (antal) 

(Du udfylder samme felter, og giver besked til Gitte Olsen på mail 74mulgis@gmail.com) 

Tilmeldingen er først gyldig EFTER indbetalingen er fortaget.  

 

 

 

 

Vi håber rigtigt meget, at du har lyst til at være med på den fedeste taekwondo sommerlejr.  

Du er velkommen til at kontakte Gitte Brandt Olsen (mor til Mathias Olsen), for mere information 

omkring sommerlejr på telefon 22192246 eller mail: 74mulgis@gmail.com 


