
 

Svenska Judoförbundet i samarbete med Västbo Judo inbjuder till: 

 

 Omstart/Nystart: Läger 

 
Beskrivning: ON-träffarna är uppdelade i två delar, dels ett läger som erbjuder 

högkvalitativ träning för aktiva, dels en klubbträff för nyckelpersoner 
inom klubben. Under 10 träffar runt om i landet kommer 
klubbträffarna att beröra olika områden inom svensk 
judoverksamhet b.la, Judo4Balance, finansiering, stöd och samverkan 
med förbund, distrikt och RF-SISU och hur vi tillsammans når 
Vision2030. 

 
 Lägerdelen leds av meriterad landslagsjudoka och kommer att ha 

inriktning teknik med inslag av sparring. 
 
För vem: Lägret riktar sig till U13 och uppåt till Senior och Veteran. Yngre 

deltagare än U13 är välkomna under klubbtränares uppsikt.  
ON-träffen i Västbo kommer denna gång att behandla frågan om hur 
träning ska bedrivas för de äldre i klubben och vilka ändringar man 
med tiden kan tänkas behöva göra för att kunna träna judo hela livet. 
Så därför passar det utmärkt för judosugna veteraner att komma och 
visa ungtupparna att judo är en livsstil. 

 
Datum:  Lördag 22 Oktober - Söndag 23 Oktober 2022.  

 

Plats:  Isamon Sporthall, Skolgatan 29, 33027 HESTRA 

 

Tränare: Landslagsjudoka 

 

Mat:  Lunch, Middag, Lunch:  Isabergs skolan, Skolgatan 4, 330 27 Hestra 

 
Anmälan:         Senast 9/10 på idrottonline: 
 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1643615 
 

 
Kostnad: Träningslägret är helt gratis och finansieras av SJF:s återstartsstöd. I 

lägret ingår lunch, middag och boende.  
 
 

 

 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1643615


 

Resebidrag Kostnadsersättning för resor till och från ON-träffar ges för resor 
med billigaste färdsätt och där samåkande tillämpas så långt som 
möjligt. 

Resebidrag förutsätter också att ON-träffen är den 
geografiskt närmaste ON- träffen som erbjuds. Undantag kan 
medges. Mall för ansökan om kostnadsersättning skickas ut i 
samband med träffen 

 
Boende: Hestra Guesthouse, Terassvägen 6, 330 27 HESTRA 

  Frukost kostar 50 kr på Hestra Guesthouse 

Rummen städar man själv eller köper till städning för 300, 500, 800 
kr/rum beroende på storlek. Medtag egna sängkläder och handdukar 
eller hyr det för 125 kr/set. 

Ingen övrig kostnad för själva rummet. 

O.B.S. boende ingår Lördag-Söndag, måste man bo även fredag natt 
så bokas detta själv. 

E-post  hestraguesthouse@gmail.com 
Telefon  +46703815118 

 

Aktiviteter:   lördag 22:a Oktober efter lunch kommer vi att besöka Isaberg 
Mountain Resort och testa deras Hinderbana.  

Ta med kläder för att vara utomhus!  

Är det någon annan aktivitet på deras anläggning som verkar vara av 
intresse så bekostas dessa på egen hand. Det mesta går att boka på 
plats men vid vissa aktiviteter (t.ex. cykelhyrning) så kan det behövas 
göras en reservation innan. Besök gärna deras hemsida: 
www.isaberg.com  

 

Övrigt: För mer information, kontakta Joakim Dvärby, 
joakim.dvarby@judo.se, 070-5216844  
eller Anders Karlsson anders.karlsson@vastbojudo.se 

 
 
 

Varmt välkommen! 
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Preliminärt schema: 

 
Lördag 22 Oktober 2022 

09:30  Check-in 
10:00 Träning 
12:00  Lunch  
13:30               Aktiviteter på Isaberg Mountain Resort 
17:00               Middag    
18:30 Träning 
20:00 Kvällsfika 
               
Söndag 23 Oktober 2022 
 
8:00  Frukost 
9:30  Träning 
12:00  Lunch  
13:30               Träning 
15:00 Avslut 
 
 


