Wemmenhögs BF bjuder i
samarbete med Judosyd in till

WORLD CLASS JUDO
CAMP
2017
Kära judovänner,
Då är det återigen dags för årets första evenemang World Class Judo Camp. Vi från Wemmenhögs BF
och JudoSyd vill erbjuda utövare från rikets alla hörn en möjlighet att delta på ett judoläger med några
av världens främsta judokas. Vår förhoppning är att samtliga deltagare, ung som gammal, kommer att
återvända hem med en inspiration att utveckla sina egna men även andras judokunskaper.
Till årets World Class Judo Camp kommer vi att få ett återbesök av Mark Huizinga, samt skapa en ny
kontakt med Ole Bishof. Samtliga instruktörer har erfarenheter av att deltagit på den största
internationella judoscenen. Vi önskar alla välkomna till Skurup för en händelserik helg som ska
genomsyras av glädje, gemenskap och utveckling.

Var:

Skurup Sparbank Arena, Vaktgatan, Skurup

När:

2017-01-07
2017-01-08

Kostnad:

U11-U13: 600 SEK inkl. lunch (2 dagar)
U15-Senior: 950 SEK inkl. lunch (2 dagar)

09:00-15:00

10-15 deltagare: 1 deltagaravgift gratis
16-20 deltagare: 2 deltagaravgifter gratis
21-25 deltagare: 3 deltagaravgifter gratis
26-30 deltagare: 4 deltagaravgifter gratis
Krav:

WCJC U11-U13: lägst 5 kyu
WCJC U15-Senior: lägst 3 kyu

Boende:

Övernattning skolsal 100 SEK/natt inkl. frukost
Skivarps gästis
http://www.skivarp.com
Hotell Mossbylund
http://www.mossbylund.se
Sturup hotel
www.malmoairporthotel.se
Övriga alternativ
http://www.soderslatt.com/bo

Anmälan:

http://entry.wcjc.se

Anmälan senast 16/12

För mer information:

Joakim Zander, Wemmenhögs Budo tel. + 46 (0)73 056 54 33
Joakim.zander@wemmenhogsbudo.se
Nyhetsbrev , anmäl dig här http://news.wcjc.se
Hemsida
http://www.wcjc.se/
FaceBook
World Class Judo Camp (WCJC)
https://www.facebook.com/groups/WCJCSkurup

Mark Huizinga får nu räknas till judovärldens kanske mest meriterade utövare. Under
sin aktiva tid lyckades Mark erövra tre stycken OS-medaljer, en VM-medalj och hela
12 stycken EM-medaljer. Efter avslutad karriär har Mark arbetat vidare med judo, både
som instruktör och föreläsare, där han bidrar till judons utveckling i världen genom sin
position inom IJF.
Ole Bishof
född 27 augusti 1979 i Reutlingen, är en tysk idrottare som tävlar i judo. Hans största
meriter hittills är en guldmedalj vid deolympiska sommarspelen 2008 i Peking och en
silvermedalj 2012 iLondon.
Ole har två Os medaljer, en VM medalj samt 3 EM medaljer

