Vårläger i Broddetorp 15-17 april 2016

med sensei Yoshigasaki
”Trandansen”
Broddetorp:
Seminariet sammanfaller med tranornas dans vid Hornborgasjön södra strand om våren
vill. Dojon i Broddetorpsskolans gymnastiksal ligger inte långt från Naturums
fågelskådarstation (ca 5 km) där du kan se många olika fåglar. Ett stenkast bort står
Ekornavallens resta stenar och en mil norrut ligger Varnhems gamla kyrka och klosterruin
där många svenska kungar är begravda och där de pågår utgrävningar av stenåldersfynd.
Det är bäddat för ett spännande läger med många utflyktsmöjligheter efter intresse.
Boende finns på Vandrarhemmet Haus Hornborga http://www.haushornborga.se/ ,500 m
från dojon de hyr också ut cykel. Vandrarhemmet ligger mitt emot Tranan (matöppet) inne i
Broddetorp. Boende finns även på Hornborga stugby, http://www.hornborgasjonsstugby.se/ Ange att du skall vara med på aikidoläger, då vi förbokat platser på dessa två
platser OBS! Bokas före 160215. Annan möjlighet är Nästegårdens bed & breakfast
http://www.nastegarden.se/ för den som är snabb att boka.
Vill du slå på stort och bo i ett träd, kan du boka ett trädhus i Islanna http://islanna.com
För de som bestämmer sig sent finns möjlighet att sova i gymnastiksalen på mattan. Kök
finns där.

Trädhus i Islanna

Broddetorpskolan mitt i
centrum (ovan)
Haus Hornborga vänster

Ekornavallen

Naturum Hornborgasjön

Varnhems klosterkyrka
Ekornavallen

Träningsschema/Scedule (Preliminär)
Fredag/Friday 19:00-21:00
Lördag/Saturday: 09:00-10:00 Instruktörer/Instructors
11:00-12:00 Alla/all
15:00-16:00 Instruktörer/Instructors
16:00-18:00 Alla/all
Söndag/Sunday: 09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
13:00-14:00

Children (no cost)
Instruktörer/Instructors
Alla/all
Alla/all

Träningskostnad:
Pass: 150 kr
Alla/all: 550 kr
Instruktörer/instructors: 650 kr
Travel by car/Bilväg: Road E20 to Skara, Inbetween Skövde and Skara on Road (Riksväg) 49 turn
of at Varnhem keep straight until Broddetorp (10 km)
By Train/Tåg: To Skövde or Falköping from there on call us and we will fetch you by car
Contact and information: kiaikidogbg@hotmail.com
Cellphone/mobil: +46727096649
Keep yourself updated on Facebook
For the best planning: Please let us know you are participating. Föranmälan

Välkomna!/Welcome!

