
 

 

 

WTKO Sweden 

 

WTKO Sweden är glad att ännu en gång bjuda in till ett läger med Richard Amos sensei 7 

dan. Lägret kommer att hållas vid Brunnsvik folkhögskola några kilometrar utanför Ludvika 

(väg 66) där vi kan bo och träna tillsammans. Vi ser fram emot att träffas och ha trevligt 

tillsammans i denna vackra miljö i Dalarna. Här nedan finner ni uppgifter för bokning av 

boende. 

 Brunnsvik folkhögskola bokning email: maria.sjoberg@ludvikahem.se  

 Best Western Grand Hotel: Email: booking@ghe.se eller mobil: 0240-18220  Ange 

Ludvika Karateklubb läger. 

 Ludvika Stads hotell: Email: reception@ludvikastadshotell.se  telefon: 0240-135 50   

 

Vi kommer också att tillhandahålla frukost på lördagen och söndagen för alla. 

 

Alla karate utövare oavsett organisation är varmt välkomna. 

 

WTKO Sweden. 
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Tider för träningslägret: 

 

Fredag  3/6 2016 

 

18.00 – 19.00 Alla grader 

 

Lördag  4/6 2016 

 

10.45 – 11.00  Kort uppvärmning 

11.00 – 12.00  Alla 

12.00 – 13.00  3 kyu och upp 

13.00 – 14.00  Lunch  

14.00 – 15.00  Upp till 4 Kyu 

15.00 – 16.00  3 kyu och upp 

Ca: 16.10          Gradering för alla 

 

Söndag  5/6 2016 

 

09.45 – 10.00  Kort uppvärmning 

10.00 – 11.00  Alla  

11.00 – 12.00  3 kyu och upp 

12.00 – 13.00  Upp till 4 kyu 

 

 

Pris 600 :- för hela lägret och för 1 dag 400 :- 

 

För info och anmälan: hinotewtko@gmail.com  

eller mobil för frågor: +46 727266463 

 

 

 

Länk till Google maps: 

https://www.google.se/maps/place/Brunnsviks+folkh%C3%B6gskola/@60.204516,15.13229

4,12z/data=!4m5!1m2!2m1!1sbrunnsvik+folkh%C3%B6gskola!3m1!1s0x465d9dec79a38005:

0x30993bf6f8d2320d?hl=sv 
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Om Brunnsviks bokning: 

Boende i Brunnsvik 
  
Rummen 
Både enkel- och dubbelrum  
Dusch och toalett finns i varje rum 
Lakan och handdukar medtages 
Städar gör gästen 
  
Antal bäddar: 44 
  
Pentry och matsal 
Pentry med micro-ugnar, kyl och frys, kaffebryggare, tekokare samt porslin. 
TV finns i Matsalen. 
  
Kostnad 
225:- per person och natt. Samma pris gäller för enkel- och dubbelrum. 
  
  
Bokning 
Rummen bokas endast genom mail: maria.sjoberg@ludvikahem.se 
  
I mailet ska gästen ange:  
Namn 
Telefonnummer 
Fakturaadress 
Datum för boendet 
Betalning: 
Faktura skickas till angiven adress, när denna är betald skickas en bekräftelse på boendet. 

 

Best Western hotell bokning : 

  

4-bäddsrum 350SEK / person och natt 

3-bäddsrum 400SEK / person och natt 

2-bäddsrum 450SEK / person och natt 

1-bäddsrum 600SEK 

  

Vi har i dagsläget 4st 4-bäddsrum, 10st 3-bäddsrum ( Dubbel med extrasäng ) 

Sedan finns naturligtvis dubbel och enkelrum att tillgå. Först till kvar på de större rummen. Frukost ingår 
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