
	  
	  
	  

Välkomna	  på	  sommarläger	  i	  Skebobruk	  med	  	  
Uppsala	  Taekwon-‐do	  klubb	  

	  
För	   andra	   året	   i	   rad	   arrangerar	   Uppsala	   Taekwon-‐do	   klubb	   ett	   sommarläger	   i	   vackra	  
Skebobruk	   utanför	   Norrtälje.	   I	   år	   förlänger	   vi	   lägret	   med	   en	   natt	   och	   börjar	   redan	   på	  
fredag	  eftermiddag.	  Detta	  år	  bjuder	  vi	  även	  in	  andra	  klubbar	  från	  föreningen	  att	  delta!	  Det	  
blir	  tre	  dagar	  fyllda	  av	  träning,	  lek	  och	  umgänge	  för	  barn	  och	  vuxna.	  	  

	  
Var: Skebobruk (ca 50 minuter från Uppsala) 
Adress: Skebohallen, Skebovägen 19, 763 93 Skebobruk 
Parkering: Finns utanför Skebohallen 
Tid: Fredag 8 juni 17.00 – söndag 10 juni 14.00 
Transport: Vi planerar att hyra en buss för att kunna åka gemensamt från Uppsala 
på fredag eftermiddag, mer info om detta kommer på hemsidan 
Kostnad: Under 18 år: 300 kr, över 18 år: 400 kr. Familjerabatt: 20 % per 
familjemedlem 
Betalning: Samlar vi in på plats, swish eller kontant 
Mat: Middag, frukost och lunch äter vi gemensamt 
Boende: Vi sover över i gympasalen. Det finns några madrasser för den som inte har 
eget liggunderlag. Vill man går det bra att tälta utanför gympasalen. 
Träning: Vi blandar mönster, teknikträning, självförsvar, sparring, fysövningar och 
lek. Om vädret tillåter tränar och leker vi både utomhus och inomhus i Skebohallen. 
Barn- och vuxengruppen tränar både uppdelat och gemensamt under dagarna.  
Utrustning: Dobok, skydd (vuxengruppen), bad- och regnkläder, löparskor 
Övrigt: Vi hjälps åt att plocka fram mat, diska och städa 
Om Skebobruk: Skebobruk är en liten bruksort norr om Norrtälje. För helgen har vi hyrt 
Skebohallen, en stor gympasal med dam- och herromklädesrum, och Smedjan, en festlokal 
där vi kommer äta måltiderna. Det finns en fin badplats nära Smedjan.   
Anmälan: Anmälan sker länk: https://goo.gl/forms/aY9nGphSOQBMkSE42 
Frågor: Kontakta Karin (karin.forss@gmail.com, 0773626 8334) eller Thomas 
(thomashakanen@hotmail.com, 0737168170) 
 
Sista dag för anmälan är 20 maj! 
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