
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år är det 40 år sedan vi startade klubbens stora event som idag har växt sig till att bli ett av Europas största ungdoms- och 

juniorturneringar i judo och vi väntar oss nästan tusen (!!!) personer i slutet av maj. Det är alltså jubileum! Vi kommer att vara på 

Victoriastadion i år den 24-28 maj. Redan under onsdagen 24 maj anländer de första deltagare som ska vara med på tävlingen 

som håller hög internationell klass och det är endast ett fåtal från LUGI Judo som kan vara med här. Däremot tävlingen på lördagen 

27 maj, BUDO-NORD Kid´z Cup har vi dock ett ganska stort antal barn (födda år 2005-2007) som kan vara med och tävla. Man 

måste dock minst ha varit med i Skåneserien el. DM tidigare. Lägret är dock öppet för alla LUGI Judomedlemmar från 10 år 

och har minst orange bälte. Vi väntar oss ca 600 deltagare på tävlingen och över 700 deltagare på lägret och det gör vårt event 

till ett av Europas största. Vi behöver all hjälp från klubbens medlemmar för att dra iland det här arrangemanget och hoppas att vi 

som vanligt ska få ihop ett 80-tal funktionärer som det behövs under de här fem mycket intensiva dagarna.   

 

Planera in 24-28 maj i kalendern! 
 

 
Tävlingen BUDO NORD CUP är en internationell ungdom/juniorturnering för de avancerade på torsdagen 25 maj,  

”Kidz Cup” är på lördagen 27 maj, för 11-12-åringar som är lite mindre tävlingserfarna. LUGI Judo’s ungdomstränare utser de 

som får vara med på tävlingarna, men till lägret kan alltså vem som helst anmäla sig till bara man är 10 år el äldre och har 

minst orange bälte. Skriv bara upp er eller be er tränare skiva in på listan som finns uppsatt i ”skrubben” på Bollhuset.  

 
 

 

När? Träningsläger från fredagen 26 maj kl 10.00 t o m söndagen 28 maj kl 13.00, (se program) 

Var? Victoriastadion, Lovisastigen 2, 222 41 Lund. 

För vem? Lägret vänder sig till ungdomar, juniorer 10-20 år, samt damer över 20 år.  

Tränare? Flera internationellt erkända tränare är inbjudna förutom flera av klubbens duktiga instruktörer.  

   
 
 
Lägret (och tävling) kostar ingenting för medlemmar, om man ställer upp på som volontärer (minst en förälder) minst en 
heldag (min 8-10 tim och den tiden kan man dela upp på bägge föräldrarna) under själva evenemanget. Vi behöver hjälp med 
städning, matsalspersonal, sjukvård, tävlingsfunktionärer. Kan/vill man inte ställa någon tid som volontär/funktionär, gäller 
avgiftsalternativen nedan; 

1 900 kr inkluderar samtliga måltider fr. torsdag till söndag (8 st.) och alla aktiviteter (se program) 

2 750 kr  Inkluderar 4 lunch (ej frukost o middag) och alla aktiviteter (se program) 

3 600 kr  Exklusive måltider, d v s endast träning och aktiviteter (se program) 

Anmälan  Anmälan görs på lista uppsatt i dojon, före 28 april.  
 

 


