
Viktig information inför Påsklägret 2020 
 
 
Snälla, läs den separata informationen om betalning noga. Och gör som 
det står... 
 
Logi och kost 
Mat och logi ingår ej i lägeravgiften, matlagningsmöjligheter finns ej! Det finns ett par 
matställen typ kiosk/fik/ambulerande gatukök i och i närheten av träningshallen. Mataffär 
finns något kvarter bort.  
Boende kan bokas i skolsal, UJJK brukar ha tillgång till en “sovsal” och en “samlingssal”  
beroende på hur många vi blir.  
Man kan också välja att bo på hotell (om du bokar dubbelrum ska du ange vem du delar 
med). Skriv på anmälningslistan vilken typ av boende du vill ha och hur många nätter det 
gäller. Fixar du eget boendet skriver du "eget" under logirubriken på anmälningslistan. 
 
Lägeravgift 
Betala avgiften inkl ev boende / resa så att pengarna finns på UJJks konto absolut senast 
4/3, gärna tidigare! För priser etc, v g se separat information.  
 
Resa 
Vi har abonnerat storbuss med chaufför (Gimo buss) och det är därför extra viktigt att 
anmäla sig i tid! Buss avgår kl 0700 från dojon Långfredag. Du bör komma i god tid! 
Bussen släpper av oss vid "lägerskolan" dvs Berzeliusskolan i Linköping (OBS! Ny skola 
i år, ligger granne med Vasahallen där lägret hålls).  
OBS! Bindande anmälan, ingen återbetalning sker vid avanmälan efter 4/3 oavsett 
orsak! Packa smart, dvs lämna gitarren och andra skrymmande saker hemma... 
Du kan anmäla dig för enkelresa eller tur och retur, ange detta på anmälningslistan.  
Från Linköping åker vi ca kl 15 på Annandag påsk och beräknas vara hemma ca kl 18-19 
beroende på trafiksitautionen. Exkat avresetid meddelas senare. 
 
Gemensam middag 
På fredagen brukar vi boka bord på någon trevlig pub/restaurang. Planen är så klart att 
göra detta även i år. Mer information och separat anmälningslista för detta kommer!  
 
 
Ta med 
Träningskläder (gi eller motsvarande). Två dräkter rekommenderas varmt, tvättmaskin 
finns ej och man kan lukta lite skumt efter fyra dagars träning i samma gi… Dräkter 
brukar säljas på plats till ganska bra priser. 
Tofflor/inneskor. Obligatoriskt att ha på sig i sporthallen när du går mellan mattorna. 
Dauerlinda. Bra att ha om du stukar en fot eller så. 
Vapenattrapper om du har (kniv, påk och ev pistol).  
Sovsäck + luftmadrass/liggunderlag om du ska sova i sovsal. OBS! "Enkelsäng"! Det blir 
trängt om alla har jättemadrasser. 



Sover du på skolan kan det vara bra att ha med mugg/te/kaffe etc, klubbens vattenkokare 
brukar få följa med : ) Lite diskmedel om du tar med ovanstående.  
 
Kontaktuppgifter 
Se till att ange läsliga kontaktuppgifter på anmälningslistan! Ange även e-post (texta  
tack! ) så att du kan nås av ev tilläggsinformation om lägret kan skickas. 
 
På separat lapp ska du också ange namn, adress och telefonnummer till närmast anhörig 
(som inte själv är lägerdeltagare). Ge lappen till någon instruktör/funktionär senast den 
1 april. 
Dessa uppgifter kommer att meddelas klubbens lägeransvarige samt hemansvarig och 
används endast vid olycksfall eller liknande. Uppgifterna förstörs efter lägret och sparas 
således ej! På lappen skriver du också hur du reser om detta sker på annat sätt än med 
klubbens gemensamma buss. Ange i sådant fall också ankomst- och avresedag samt 
ungefärlig tidsplan. 
 
Ungdomar 
Lägret är för kyu- och dangraderade dvs vuxna och ungdomar från ca 14 år. För 
kyugraderade elever under 18 år gäller följande: 
 
Ungdomar under 16 år: Ansvarig vuxen (förälder / motsvarande) måste följa med på hela 
lägret. 
Ungdomar som fyllt 16 år men ej 18 år: Skriftligt medgivande från förälder / 
vårdnadshavare krävs. Fyll i särskild blankett för detta och lämna till din instruktör 
senast 1 april. Blanketten finns att skriva ut på hemsidan www.ujjk.se  
 
 
Förhinder 
Om du får förhinder att åka på lägret och/eller bussen är det viktigt att du meddelar detta 
omgående. Kontaka lägeransvarig Ylva Naeser via e-post ylva.naeser@ujjk.se eller via 
telefon (ring om förhinder uppstår akut på avresdagen mobil 070-277 77 80). Bussen kan 
ej invänta försenade passagerare! 


