Inbjudan/kallelse till ”RM-läger”
VJF i samarbete med Borås judoklubb har nöjet att inbjuda ungdomar i distriktet till ett
träningsläger i Borås söndagen den 4 oktober 2009.
VJF har som tradition att ställa upp med ett pojk- och ett flicklag i riksmästerskapen för
ungdomsdistriktslag. I år går RM av stapeln i Frövi 091024 med invägning 091023. Detta är en
mycket rolig och givande tävling för ungdomarna och VJF:s lag har dessutom lyckats relativt bra.
Förra året visade det sig att vi hade problem i vissa viktklasser. Av detta följer att vi riktar oss till
alla tävlingsintresserade ungdomar i distriktet (i lämpliga åldrar). Även om tävlingsresultat
och nuvarande form avgör så är det inte nödvändigt med tävlingsframgångar eller höga bältesgrader
för att komma med. (Vi har något år saknat representanter i någon viktklass och detta vill vi helst
slippa i år).
Lagen skall bestå av ungdomar U15 samt U17 med U15-regler. Det innebär att ungdomar 13-16 år
är mest aktuella men även 12-åringar kan vara aktuella för lagen (ungdomar födda 1993 – 1996
(1997). Lägret riktas främst till dessa åldersgrupper men även andra åldersgrupper (främst äldre för
träning och sparring) är välkomna. Några tidigare lagmedlemmar har fallit för åldersstrecket så vi är
beroende av att det kommer nya ungdomar in i lagen. I den mån vi inte får in anmälningar kommer
vi i slutändan att kontakta klubbar/personer för att försöka finna representanter. Tag gärna med
sådana som kan träna och sparra lite även om de inte är aktuella för laget. Det är alltid bra att träna
med ungdomar från andra klubbar. Det är bra om vi får stor uppslutning. Om någon vill deltaga i
laget men inte kan vara med på lägret så anmäl detta till oss!
Aktuella viktklasser pojkar: -42, -46, -50, -55, -60, -66 och +66 kg.
flickor: -40, -44, -48, -52 -57, -63 och +63 kg
Uttagningen till lagen kommer att baseras på lägret, tävlingsresultat, dagsform m.m.
LÄGRET
Plats:
Tid:
Kost:
Kostnad:
Anmälan:

Övrigt:
Tag med:

Borås JK:s dojo.
söndag 091004 kl. 09.30 (samling 9.30-10.00) och träningsstart 10.00 med avslutning
ca. kl. 15.00.
Vi ordnar förtäring.
Vi tvingas att ta ut en avgift om 75 kr för maten. Insättes på VJF:s BG 57355695 eller betalas kontant på plats.
Skall innehålla namn, födelseår, viktklass, klubb, bälte och antal utöver de för laget
aktuella. Anmälan senast 26/9 Anmälan bekräftas. Anmäl sker via e-post:
rm@vjf.org
Reseersättning utbetalas ej – detta får klubbarna stå för.
Dräkt och ett glatt humör.
Närmare upplysningar:
Samtliga nedanstående nås på adressen: rm@vjf.org
Stefan Hemb tel. 0511-347788, mob: 070-5239279 mail: stefan@vjf.org
Pontus Daag tel. 036-378382, mob: 070-5314775 mail: pontus@vjf.org
Sonny Dahl tel. 0322-639072 mob: 070-6750884 mail: sonny@vjf.org
Angående vägbeskrivning se BJK:s hemsida.
Välkomna!

