
Gotland!

Sjöviksgården, där vi tränar och äter.

Ljugarns långa strand!

För två år sedan flyttade vi vårt sommarläger till Gotland, 
närmare bestämt till Ljugarn. Vi har haft två underbara 
sommarveckor, så därför kör vi igen i sommar! 
  Ljugarn ligger på Gotlands östsida, ca 4 mil från Visby. 
Här hyr vi en bygdegård som vi tränar, lagar mat och, för 
den som vill, även sover i (på mattan i dojjon). Vill man bo 
på annat sätt är möjligheterna många: en stor tältplats, 
stugby, pensionat, vandrarhem och lägenheter finns att 
hyra. Man kan också tälta på den lilla tomt som omger 
bygdegården.
  Träningstillfällen blir det gott om, minst två vuxenpass 
och ett barn- alt blandpass per dag. Passen leds av de 
många instruktörer som deltar på lägret! 
   Lägret drivs givetvis helt ideellt av oss arrangörer. 
Vi delar alla på kostnaden av lokalen och lagar gemen-
samma middagar i matlag. Den totala kostnaden för en 
veckas läger brukar vara mer än överkomlig! Resan över 
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Vill du gå in på nätet och kolla upp Ljugarn med omgivning, övernattningsmöjligher och utflyktsmål
besök: www.ljugarn.com  Där finns länkar till det mesta i Ljugarn.

till Gotland tillkommer förstås, den betalar du och ombe-
örjer själv. Var ute i god tid med din färjebokning så får du 
den billigare.
  Som vanligt vill vi som anordnar detta ha din anmälan i 
förväg. Allt för att kunna planera ett fantastiskt läger!
Gotland är ju ett populärt semestermål så man måste vara 
ute i god tid vid bokning av stugor, rum och färjeplats.

Så anmäl dig före den 9/5 till:
Katina: katina@citydental.se
Helena: helena.hemma@gmail.com
Lena: lenakristinahansson@hotmail.com
Uffe: ulf.nilsson33@spray.se

Vi svarar givetvis på dina frågor om det är något du undrar 
över! När det närmar sig försöker vi också samordna bil-
platser. Så ta med dig din familj, din käresta till aikidoläger 
på Ljugarn! Alla är hjärtligt välkomna!
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