
 

 



 

 
Uppstartsläger 2018 

Den 11 - 12 Augusti 
Med start 10:00 den 11/8, och slutar 16:00 den 12/8. 

 

Lägret riktar sig till alla oss som vill träna judo oberoende av ålder!  

Till dig som kanske vill komma igång efter sommarledigheten, eller den           
som tränat hela sommaren och vill förbereda sig inför den kommande           
tävlingssäsongen.  

Vi kommer att träna två pass om dagen, där man själv får bestämma             
hur hårt man vill träna. Dock kommer fokus läggas på tävlingsteknik           
och randori. 

 

TRÄNARNA 

Frédérik Gourlay Uvesten, 1 Dan  
Frövi Judo (fostrad i Kristinehamns JK) 
Han har flertalet SM guld, och flera internationella meriter, varit medlem i det 
svenska landslaget under flertalet år.  

“Grym på att kasta uchi-mata!” 

Mattias Enström, 1 Dan 
Karlstad JK 
Har en gedigen tävlingskarriär med flertalet SM medaljer, gått på judogymnasiet. 

“Är en maskin på mattan, och ger aldrig upp i matchen!” 

Patrik Gardsiö, 2 Dan 
Kristinehamns JK 
Har närmare 45 års erfarenhet av tävlings judo,  fostrat flertalet SM, NM 
medaljörer. Har flertalet veteran titlar så som medaljer från SM, NM, EM och VM 
för veteran.  

“Det räcker att vara bra på ett kast, i det här fallet ippon-seoi-nage!” 

Jimmy Pettersson, 2 Dan 
Kristinehamns JK 
Har en gedigen tävlingskarriär, utbildad elittränare vid universitet , ledamot för 
svenska judoförbundets instrutörskommité och utbildare inom svensk judo med 
fokus på utveckling av tävlings judo! 

 
 

 



 

  
 

 
Vart: Lägret kommer hållas hos Kristinehamns Judoklubb, med adress 

Fiskartorpsvägen 4, 681 54 Kristinehamn. 
 
 
Kostnad: För att träna vid lägret kommer det kosta 150 kr per person. 
 
 
Kost: Möjlighet att  köpa mat på plats finnas för 40 kr inklusive dryck, om man inte 

hellre vill gå på stan och käka. 
 
 
Logi: Vi erbjuder logi i vår hall för en kostnad av 75 kr, och då ingår lättare frukost. 
 
 
Övrigt: Då hallen ligger nära Vänern, kan det vara bra att ta med eventuella badkläder 

då vi kanske passar på att bada ifall vädret tillåter! 
 
 
Anmälan: Till Kristinehamns Judoklubb på mail kristinehamnsjudoklubb@hotmail.com 
 
 
Frågor: Om ni har eventuella frågor kan ni kontakta Jimmy Pettersson, på mail: 

jimmypettersson1991@hotmail.com eller skicka ett meddelande till 
Kristinehamns Judoklubb på facebook så återkommer vi med svar så snart vi 
har möjlighet! 
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