
20 års jubileum 

Yudanja-samling 

Fargebelteleir 

Barne-leir 
  

15.-17.April 2016 



 

15.-17. April 2016 arrangerer Evje Taekwondo Klubb igjen judanja-

samling i Otra-hallen. Det er femte gang klubben arrangerer samling, og 

denne gangen feirer klubben samtidig 20 års jubileum. Helga blir prop-

pet med gode treninger med mange forskjellige instruktører. På lør-

dagskvelden blir det ordentlig jubileumsfeiring i egne festlokaler med 

middagsbuffet, og etter hvert live musikk.  

 

Foreløpige instruktører: 

 

Kwanjanim Cho Woon Sup 

Sabonim Svein Anderstuen 

Sabonim Erling Oppedal 

Sabonim Jan Terje Sletten 

Sabonim Ole Havmøller 

Sabonim Allan Olsen 

Sabonim Anna Kim 

Sabonim Stig Einar Jakobsen 

Sabonim Thomas Jensen 

Sabonim Patrick Myhren 

Sabonim Morten Anderstuen 

Sabonim Jon Lennart Løbak 

Sabonim Jarle Wolden 

Sabonim Henri Filmand 

Sabonim Eirik Brottveit 

Sabonim Nils Hoffman 

Sabonim Jonas Bjerck 



   Leiren er i år som tidligere år tredelt, der hoveddelen er «Yudanja-samling». Alle  

fra 2.kup og over er velkomne til dette. Øvrige deltagere er med på «Fargebelte-leir». 

Utøvere fra barneskolen får egne barnetreninger. 

 

   I år har Evje Taekwondo Klubb 20 årsjubile, og dette kommer til å bli markert på lørdags-

kvelden. Etter gode treninger på dagen, blir det felles buss til festlokaler, der vi får en stor 

tapasbuffè. Det blir livemusikk utover kvelden, og etter et vist tidspunkt vil det også bli 18 

års grense på festen, det vil da selvfølgelig bli transport tilbake for de som er under 18. Hvis 

der blir mange deltagende barn, er målet å ha aktivitet for disse i hallen på kvelden. 

 

   Programmet er ikke satt, men registrering og innkvartering begynner fra kl 1700, og det 

blir en fellestrening fra kl 2000 på fredagen.  

   Lørdagen blir spekket med treninger fra kl 0700 til ca 1600, med frokost, lunch og frukt 

innimellom. Fest middagen koster noe ekstra, så hvis noen ikke ønsker å delta på denne, så 

blir det mulighet for enkel mat i treningslokalene.  

  Søndagen begynner rolig med frokost kl 0830, etterfulgt av et par treninger med en av-

sluttende fellestrening. Før avreise blir det også mat rundt kl 1230. 

 

Hvordan komme seg til Evje: 

De som kjører til Evje fra øst, kjører E18 til Arendal, og svinger av til Evje på vei 42. For de 

som kommer vestifra er det enklest å kjøre til Haukeli, og kjøre Rv9 gjennom Setesdal. 

Tog og buss er til Kristiansand, før man tar buss videre til Evje. For de som vil fly, så er det 

til Kjevik, før buss til Kristiansand, og videre til Evje. 

For å gjøre det enklere for langveisfarende så leier vi i år inn busstransport fra Kjevik. Bus-

sen kommer til å reise fra Kjevik ca 1830 på fredagen, og rundt 1400 fra Evje på Søndagen. 

Bussen tar snaue 1,5 timer så beregn god tid. Bussen vil være gratis. Hvis mange tar tog, så 

vil det også være mulighet for å bli plukket opp på Vennesla togstasjon, ca kl 1900. Dette er 

en stasjon før Kristiansand. 

 

 



Info til påmelding. 

Meld deltagere på klubbvis.  

Ha med navn, grad, alder. 

Beskriv vist noen har allergier, eller spesielle matbehov. 

Vi leier ut komplett sovestt, (madrass, dyne, pute, laken og trekk) for de som ikke gid-

der å drasse på luftmadrass og sovepose :) dette koster 200,- for helga. 

Vi ønsker gjerne at barn deltar, og derfor kan barn ha med en forelder (som ikke tre-

ner) gratis på leiren. Dette er utenom festmiddagen. 

Øvrige som deltar på samlingen uten å trene; 400,- pluss middag på lørdag. 

 

Priser: 

Yudanja-samling, pluss TTU avgift: 850,- 

Fargebelte– og Barne-leir:  800,- 

Jubileums-fest:    400,- 

Leie av sengetøy:    200,- 

1. forelder til deltagenede barn:   Gratis 

Øvrige deltagere som ikke trener: 400,- 

Skyss til og fra Kjevik med org buss: Gratis 

 

Send påmelding og spørsmål til: 

 

eirikbro@gmail.com 

Tlf 99553036 

 

Adresse for leiren: 

Otrahallen 

Dåsvannsdalen 18 

4737 Hornnes 

 


