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Dags	att	boka	din	bussresa	till	Judo4Life	lägret	i	Lund	

Res billigt med buss till Lund ! 
 
Stockholms Judoförbund erbjuder Stockholmsklubbar  
kraftigt subventionerade resor med abonnerade direkt- 
bussar, Stockholm – Lund ToR.  
 
Boka snarast för att säkerställa din och dina klubbkamraters 
 plats på judobussen! Vi fyller upp bussen efter hand så  
”first come – first  serve” 
 
Avresa:   Fredagen den 23/10 från Stockholm.  
Samling:  9:00 vid T-Centralen och avresa kl. 9.30 
 
Returresa: Söndagen 25/10 efter finalomgången från Lund  

ca kl. 16:00.  
 
Pris: 400 kr Tur och Retur per person.   
 
Hur bokar och betalar jag bussen?  
Maila antal biljetter och vilken klubb till julia.hamilton@judo.se senast den  
9 oktober med namn och klubbtillhörighet ett telefonnummer per klubb.  
Din klubb kommer att faktureras för bussbiljetterna genom Stockholms 
Judoförbund.  
(SJF förbehåller sig rätten att ställa in bussresa vid bokning av mindre än 25 personer/buss.) 
 
Anmälan till lägret sker på Ticnet.se nedan. 
 
 
 

 
 

  



	

	

Judo4life och E-cup 2015 
 
 

 
 
 
I samband med att Svenska Judoförbundet (SJF) arrangerar Europacupen för 
seniorer i Lund, 24-25 oktober, anordnas breddlägret ”Judo4Life” för alla 
åldrar. Lägret välkomnar alla bältesgrader och kategorier av judoutövare från 
tävlingsvana till de som inte tävlat alls. Själva Europacupen är en av 
höjdpunkterna den här helgen.  Där erbjuds alla judointresserade perfekta 
möjligheter att titta på en högklassig judotävling med många tävlingsjudoka som 
har siktet inställt på OS i Rio. Tävlingen är en av 12 Europacupdeltävlingar som 
lockar högt rankade judokas från stora delar av världen. I många länder är judo 
en stor publiksport. Därför hoppas nu SJF och JudoSyd att även den svenska 
publiken skall hitta till tävlingsläktaren på Europacupen som erbjuder 
högklassig judo med fart, spänning och kamp. Sparbanken Skåne Arena rymmer 
4000 åskådare och med alla sportintresserade människor i Skåne med omnejd 
och de kringaktiviteterna som erbjuds med bl a. Judo4Life läger, 
kadettlandslagsläger (endast speciellt inbjudna), seminarier, företagsmingel och 
Nordiska tränarträffar så vi satsar vi på fulla läktare och en Fantastisk judo- 
weekend för alla judoentusiaster.   

 

Anmälan genom Ticnet                       
Anmälan till läger sker genom Ticnet på länken nedan helst senast 9 oktober, 
2015. Ange bara hur många biljetter ni ska ha och beställ gärna storlek på T-
shirt och välj betalningssätt;  http://www.ticnet.se/artist/judo-european-cup-
biljetter/959807 

Lägerkostnad - Judo4Life:                                    
600 kr (560 SEK + 40 SEK i bokningsavgift) betalas via Ticnet när man 
beställer på deras sida. Se ovan länk. 



	

	

I lägeravgiften ingår      

• Judo4Life träningsläger (se schemat på nästa sida) 
• T-shirt till alla deltagare  
• Entré båda dagarna till European Cup 2015 samt 
Kadett-landskamp 
• två luncher på arenans fina restaurang (lördag och 
söndag) 

Var?      
• Judo4Life läger är på Bollhuset, Fasanv. 2, Lund (ca 10 min gångväg 

från Arenan)  
• Europacupen är på Sparbanken Skåne Arena, Stattenavägen 25, Lund 
• Logi skolsalar Polhemskolan, Trollebergsv. 41, Lund (ca 8 min 

gångväg från Arena) 
• Logi hotell Park In Hotell, Hedvig Möllersgata 2, Lund (ca 1,5km från 

Arenan) 
 
 

Logibokningar     
Alla lägerdeltagare måste förutom att anmäla sig genom Ticnet, även boka 
logialternativ senast 9 oktober genom att fylla i anmälnings/bokningsblankett 
OM ni inte ordnar med boende själva.  
Boende i skolsal 100 kr natt/person och inkluderar frukost på 
Polhemskolans matsal.  
Boende på hotell Park Inn, inkl. frukost; Enkelrum 630kr, Dubbelrum 400kr 
Trippelrum 350kr  (alla priser avser per person och natt).   
 


