
Jin Aikido Dojo Växjö inbjuder till läger med

Pia Moberg, 
5 dan

Riai Aikido Dojo 
29-30 november 2008

ill. Yokaj Studio



Välkomna
Vi - Jin Aikido Dojo Växjö - har äran att inbjuda er till läger med Pia   
Moberg, från Riai Aikido Dojo. Detta blir det första lägret som vi anord-
nar och det känns helt naturligt att det är med Pia Moberg eftersom hon 
har varit en viktig inspiration och ett stöd för Jin Aikido Dojo Växjö. 

PIA MOBerg
Pia har en imponerande meritlista, hon har tränat aikido sedan barnsben 
och driver idag tillsammans med Jan Bratt en dojo i Göteborg - Riai. De  
tränar i framlidne Saito Senseis tradition och Pia har flera gånger tränat 
direkt för Saito  Sensei, bland annat i Iwama som uchi-deschi (inneboende 
student). En av Pias stora inspirationskällor idag är Pat Hendricks, en av 
världens högst graderade kvinnor. Pia har hållit läger i Skandinavien såväl 
som i Ryssland. 

“Mitt mål är att ha roligt! 
Aikido är en väg till frihet 
även om det tar intensiv 
träning för att nå det..”



Lördag   
10.00 - 11.00 Barn- och
  ungdomspass
11.15 - 12.15 Taijutsu
12.30 - 13.30	 Taijutsu
Lunch
15.30 - 16.30 Aikiken
16.40 - 17.40 Taijutsu
18.30   Middag

Söndag
09.00 - 10.00 Aikijo
10.10 - 11.10 Taijutsu
Lunch
13.00 - 14.00  Aikijo
14.10 - 15.10 Taijutsu

Medtag	jo,	bokken	och	tanto.

om Lägret
Träningen kommer att vara öppen för alla över 13 år, oavsett erfarenhet 
och stil. Första passet på lördagen kommer även vara öppet för barn som 
vill träna för Pia! I pauserna bjuder vi på dricka och tilltugg. 

norrtull
Lägret kommer att vara i en unik gymnastiksal, den så kallade Ling-salen. 
Den byggdes 1827 efter gymnastikundervisningens fader P H Lings 
förslag.  Nu är den nyrenoverad och det känns roligt att kunna vara där. 
Ling-salen ligger i Växjös centrum, så för den som på lördagens eller 
söndagens lunch vill gå ut och äta på stan ligger ett tjugotal resturanger 
bara ett stenkast 
ifrån. Om man 
vill ha en gratis 
övernattnings-
plats så är det 
fritt fram att 
sova över i Ling-
salen. Önskas 
annat boende, 
hör av er, så kan 
vi se vad vi kan 
ordna. 



kort info
Sista anmälningsdag 19 november. 
Kostnad för hela lägret är 400 kronor
Den vegetariska middagen på lördagskvällen kostar 100.
Ingen alkoholförtäring under middagen.
Kostnad för enstaka pass är 100 kronor. 
300 kronor för att träna en dag. 
Enbart barn- och ungdomspasset kostar 50 kronor. 
Lägret tar emot ett begränsat antal deltagare, så anmäl er snarast för att 
garanterat få plats!

Om jin aikido
Med detta läger firar Jin Aikido Dojo Växjö sitt 1-års kalas! Vi har haft ett 
otroligt verksamhetsår, 2007/08, med många fantastiska erfarenheter redan 
i bagaget. Det känns perfekt att kunna fira detta år med ett Pia-läger och vi 
hoppas att vi blir många som ser till att lägret blir en fest!

välkomna!
För mer info:

www.jinaikido.se
jinaikido@gmail.com

0470−768205
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