
 

VINTERLEIR I VADSØ MED  
HANSHI Steve Arneil, 10.dan 

31. mars - 03. april 2016 

For femtende året på rad har Vadsø karateklubb igjen gleden av å kunne invitere til vinterleir i 
Vadsø med Hanshi. 

Hanshi har bekreftet sin ankomst 30. mars, og vi ser atter en gang frem til noen harde, 
lærerike og spennende økter i kjent Hanshi-ånd og selvfølgelig sosialt samvær. 

På tradisjonelt vis blir det treninger fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag. 
Treningene er varierte og vi legger opp til at det vil være egne treninger for de yngste 
utøverne. Treningen på torsdag 31. mars vil foregå på ungdomsskolen, mens treningene fra 
fredag 01. april – søndag 03. april vil foregå i Vadsøhallen (idrettshallen som ligger midt i 
byen - bak Sentrum Skole). Nærmere informasjon om treningstider vedlegges. 

Det avholdes gradering søndag 03. april for de dette skulle være aktuelt for. 

Priser: 
Utøvere under 15 år  kr. 350,- 
Utøvere over 15 år: kr. 650,- 
Vi har søsken/familierabatt: 1 betaler full pris, neste ½ pris 

For de som går til gradering må det betales graderingsavgift i tillegg til leiravgift. 

Graderingspriser: 

• Gradering til 10. kyu og 9. kyu, (Rødt belte) er prisen kr. 200,- 

• Gradering til 8. kyu og 7. kyu (Blått belte) er prisen kr. 250,- 

• Gradering til 6. kyu og 5. kyu (Gult belte) er prisen kr. 300,- 

• Gradering til 4. kyu og 3. kyu (Grønt belte) er prisen kr. 350,- 

• Gradering til 2. kyu og 1. kyu (Brunt belte) er prisen kr. 400,- 
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Overnatting: 
Vi kan ordne med overnatting på klasserom på Vadsø videregående skole fra 
 fredag 01. april  – søndag 03. april.  Prisen på leie av klasserom er kr. 500,- pr døgn pr. 
klasserom. Dette blir fordelt på antall personer som overnatter. 
  
Dersom noen ønsker å bo på hotell har Scandic Vadsø idrettspris på hotellrom. Ta selv kontakt 
med hotellet på telefon +47 789 55 250 for bestilling. Spør etter idrettspris 

Sosialt 
Lørdag kveld kl. 18.30 - ca kl. 20.15 vil det være sosialt samvær med pizza på Opticom 
Pris kr. 100,-/ 50,- den første i familie betalt kr. 100,- de andre i familien betaler kr. 50,- hver. 
Gjør oppmerksom på at det betales pr. person som deltar. 
Drikke kommer i tillegg og betales av den enkelte  

Søndagskveld  kl. 20.00 skal vi ha en sosial avslutnings kveld på Sirkkagården med badstu og 
utestamp, forhåpentligvis med nordlyset dansende over himmelen, for så og avslutte kvelden 
med et deilig måltid. Hvis dere som kommer tilreisende har anledning til å utsette hjemreisen 
til mandag, så anbefaler vi dere å få med denne opplevelsen.  Det vil være en egenandel på kr. 
200,- 

Påmelding 
For at vi skal få en grei oversikt over påmeldte, er det ønskelig med samlet påmelding (inkl. 
Pizzakveld ) fra hver enkelt klubb som sendes til Kristin G. Dallavara.  

Årsmøte IFK Norge blir avholdt fredag 1. april 2016 - Egen innkalling for dette kommer 

Betaling  for leiren gjøres via bank til kontonummer: 4930.20.69831  
Husk å merk betalingen med navn på utøver og hva betalingen gjelder, ta med 
kvitteringen. 

INNEN mandag 21. mars 2016 
Email: kristin.dallavara@vegvesen.no 
mob. 924 32 035.  

For Vadsø karateklubb 
Kristin G. Dallavara 
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