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SHINs FAMILY SUMMER CAMP 2018  

WEEKENDEN DEN 22-23-24. JUNI 2018  

RISHØJ IDRÆTSCENTER - Skolevej 7 - 4600 Køge  

Så er det tid igen ...  

Det glæder os at kunne invitere dig til den årlige Summer Camp med DSBN Shin, Boo Young i 

Køge.  

Igen i år samles vi om vores Stormester Shin, Boo Young i Rishøj Idrætscenter i Køge, på 

Sjælland og ser frem til nogle gode dage i dit selskab med mange spændende tematræninger 

og fællesaktiviteter.  

Tematræninger …  

Som sidste år vil Summer camp’en være fyldt med spændende tematræninger og 

topmotiverede instruktører.  

• Grundskole & basic træning  

• High Kick & flyvespark  

• Kamp- & tekniktræning  

• Taeguek & Poomsee  

• Meditation & Ja Jeon 

• Selvforsvar  

Børnelejr ...  

Børnelejr for de 6-9 årige.  

Vi har som sidste år arrangeret særlige træninger og aktiviteter for de yngre deltagere. Vi har 

samlet et team af sortbælter, der er super dygtige og har mange års erfaringer med netop 

denne gruppe af unge elever.  

For forældre, der ikke træner Taekwon-Do …  

Der vil i løbet af Summer Camp være mulighed for at prøve Taekwon-Do træning på egen krop. 

Træningen vil være blid, hensynsfuld og sjov. Det er gratis og uforpligtende at være med.  

Praktiske oplysninger …  

RISHØJ IDRÆTSCENTER - Skolevej 7 - 4600 Køge  

Pris: 850,- kr. - (inkl. træning og fuld forplejning)  

Early Bird Pris: 750,- kr. ved tilmelding før 15. maj 2018  

Forældrepris: 525,- kr. - (fuld forplejning uden træning)  

(Børn under 15 år deltager kun sammen med en voksen ansvarlig)  

Tilmelding og betaling  

Via Klubmodul på www.taekwondoakademiet.dk  

Gå til hjemmesiden og opret din profil, før du tilmelder dig.  

http://www.taekwondoakademiet.dk/
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Det er gratis og uforpligtende at oprette profilen.  

Deltog du sidste år, har du allerede en profil og kan tilmelde dig via denne.  

   

Sidste tilmelding er 15 juni 2018  

Overnatning i telt og campingvogn?  

I forbindelse med idrætsanlægget er et stort grønt område omgivet af høje træer. Her er 

mulighed for at overnatte i egne telte og campingvogne. Der er EL på pladsen til 

campingvogne.  

Du kan også sove i hallen  

Der er også mulighed for at overnatte i hallen på sine medbragte liggeunderlag.  

Vil du leje en campingvogn?  

Har vi lavet en aftale med følgende firmaer:  

Blue Line Campingudlejning - Web: www.blueline-udlejning.dk  

Kontakt selv udlejer for yderlige oplysninger.  

 

 

 

 

  

http://www.blueline-udlejning.dk/

