
Kategori 1 (26 rom)
Nytt bygg med flotte enerom. Alle rom har egne bad med 
dusj og toalett. Frokost, lunch, middag, forfriskninger mel-
lom måltidene og grillmat. Alle aktiviteter, instruksjoner og 
seminarer. Sengetøy er inkludert i prisen.
1.995,- for enkeltrom.     Kode: P1
1.800,- for ekstra person på rom.  Kode: P2
 
Kategori  2 (4 rom)
Hovedbygget har noen rom med eget bad med dusj og 
toalett. Frokost, lunch, middag, forfriskninger mellom 
måltidene og grillmat. Alle aktiviteter, instruksjoner og 
seminarer. Sengetøy kan leies for kr 100,-
1.700,- som enkelt rom.    Kode: P3
1.550,- for ekstra person på rom.  Kode: P4
 
Kategori  3 (180 plasser)
Vanlig innkvartering. Frokost, lunch, middag, forfriskninger 
mellom måltidene og grillmat. Alle aktiviteter, instruk-
sjoner og seminarer. Sengetøy kan leies, ellers tar du med 
sovepose. Blir det fullt så fyller vi på i klasserom.
Pr.person 1.300,-     Kode: P5

Kategori  4 (5 klasserom)
Her kan grupper bo felles på klasserom (sosialt) hvor vi 
legger ut madrasser. Inkludert frokost, lunch, middag, 
forfriskninger mellom måltidene og grillmat. Alle aktiv-
iteter, instruksjoner og seminarer. Ta med sovepose!
Pr.person 1.100,-     Kode: P6

Barn under 5 år er gratis, ta med eget sengetøy/barneseng.
Leiren arrangeres på et alkoholfritt område. Det er kort vei 
til Sentrum for de som har lyst til å lufte seg litt.

God mat, topp instruktører og flotte omgivelser.
Velkommen til oss!

Arrangementet er et kortkurs på Stavern Folkehøyskole.

WAKO Kickboxing - Fullkontakt - Pointfight - Musical Forms - Seminarer

13.-15. juni
2014

B e g e i s t r i n g - U t f o r d r i n g - U t v i k l i n g

Priser



F r e d a g (13. juni)
14:00 »    Innsjekk
15:00 - 19:00   Gradering svartbelte
20:00     Middag
21:00 - 22:00  Åpning (Foredragssal)
22:00 - 23:00   Inspirasjonsseminar
00:00    Ro på området

L ø r d a g (14. juni)
07:00 - 07:30   Morgenjogg
07:30 -    Frokost
09:30 - 11:30   Økt 1
11:30 - 14:30  Brunbeltegradering
12:00 -   Lunsj
13:15 - 14:15   Antidoping seminar
14:30 - 16:30   Økt 2
17:00 - 18:00   Workshop (tema)
18:30 - 19:30   Grilling
20:00 - 22:00  Fotballcup (VM) mellom klubber
19:30 - 21:00   Kino (for de under 12 år)
22:00 - 23:30   Kino (12-18 år)
00:00    Ro på området

S ø n d a g (15. juni)
08:30 -    Frokost
10:00    Utsjekk av rom
10:30 - 12:30   Økt 3
13:00    Kalkunmiddag
14:00 »    Avreise

WAKO Kickboxing - Fullkontakt - Pointfight - Musical Forms - Graderinger - Seminarer WAKO Kickboxing - Fullkontakt - Pointfight - Musical Forms - Graderinger - Seminarer

Program Instruktører

Barnekickboksing
Vi fortsetter den store suksessen med egne partier for 
barnekickboksing. Gianpaolo Calajò har en unik tilnærming 
og forståelse for denne målgruppen.
Vi deler opp i aldersgrupper 4-8 år og 9-13 år.

Pointfight
Det norske landslaget i Pointfight vil være instruktører på 
årets leir. De meritterte utøverne vil dele sine hemmelig-
heter og erfaringer med deg. Laget er ledet av Gianpaolo 
Calojò med hjelp av legenden Bozzolani.

Musical forms
Anette Sexe har lang fartstid og har vært et trofast innslag 
på sommerleiren. Hun har høstet flere world cup medaljer 
og fikk medalje i VM 2010. Anette er utviklingsansvarlig for 
Musical forms i forbundet.

Fullkontakt
Det norske landslaget i fullkontakt vil være instruktører på 
årets leir. De meritterte utøverne vil dele sine hemmeligheter 
og erfaringer med deg. Laget er ranket som nest best i 
verden og er ledet av Daimi Akin.

Antidoping
Per A Ringsby vil ta oss inn i opplæringssystemene til 
Antidoping Norge. Ren utøver og Ren klubb er nettbasert og vi 
kjører caser i plenum. Dette er virkelig noe å ta med hjem til 
resten av klubben.

Workshop
Stein M Eriksen vil holde en samling med klubbledere, 
trenere og andre interesserte om forbundets arbeid innen 
barneaktivitet. Erfaringsutveksling mellom deltakerne samt 
utkast til retningslinjer for barnetrening, barnegradering og 
konkurranseaktivitet for barn vil være temaene.

Transport
Sommerleiren holdes på Stavern folkehøyskole Fredtun. Torp Sandefjord flyplass 
ligger bare 25 km unna. Larvik jernbanestasjon er 8 km unna med gode bussforbin-
delser. Timeekspressen har ruter til Stavern fra Oslo. Vi har mulighet til å hente 
grupper (5-7 pers.) med minibuss fra Torp og jernbanen i Larvik, må avtales i god tid 
i forveien.

Adresse og kontakt
Stavern folkehøyskole Fredtun
Helgeroveien 102
3294 Stavern

Mail:  per@ringsby.no
Mob.: 90 10 82 25

Påmelding og betaling
Når du melder deg på så gjør du det via din klubb. De sender samlet påmelding til 
oss innen 16. Mai.
Betaling kan gjøres på forskudd, samlet fra klubb til kontonr.: 2510 09 51331
Det kan også betales ved ankomst, organisert av reiseleder fra klubben.

Inspirasjonsseminar
Årets seminar vil være en overraskelse, det vil bli tema som er 
relatert til motivasjon, inspirasjon og “good feeling”.
Meningen er at du som medlem, utøver, leder eller generelt in-
teressert skal bli begeistret.
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