
3-5 Desember

Invitasjon for barn & ungdom

Treningshelg for store og små kampsportelskere fra hele landet.



Dette er Juleleiren.

kristiansandkampsport.no

- En kampsporthelg på Kristiansand Kampsport Senter LUND.

- Forbered deg til graderingen ved å trene masse.

- Du kan velge å trene 1- 2 eller 3 dager.

- 6 timers kul kampsporttrening fordelt på 3 dager.

- Tren med knallflinke instruktører som hjelper deg å bli bedre.

- Mulighet til å prøve nye kule ting og bli bedre på det du kan.

- Bli bedre kjent med nye mennesker og dem du trener med til vanlig.

- Besøk av Kampsportnissen på lørdag, en liten gave til alle.

- Det er masse tid etter treningen til å besøke Aquarama eller Dyreparken

- Diplom på søndag for oppmøte og innsats.

- Stripe for 3 dagers oppmøte (telles med for å kunne gradere.)

Vennskap Morro
Trening

Samhold

Kickboxing

JIU JITSU
Brasiliansk 

KALI



Fredag 17.00. to 19:00

2 eller 3 dager
kr 750

Alle er velkommen, ta gjerne med venner som 
trener kampsport andre steder.

Meld deg på årets siste treningshelg på KKS
Barn og ungdom 4- 14 år

Lørdag 10.00. to 12:00

Søndag 10.00. to 12:00

Billetter:
Kjøpes av din instruktør
der du trener.  

Vanlige spørsmål.

- Overnatting kun for tilreisende.
- Dere kan trene 1, 2 eller 3 dager.
- Ta med frukt og vann.
- Ta med alt utstyret.
- Barn under 6 år bør ha en voksen
  på plass, den voksne skal ikke trene.
- De fleste barn pleier å være med, 
  men det er valgfritt.
- Egne klasser for ungdommene..
- Klassene blir delt opp etter gruppe.

Barn
Nr 2 & 3 

får 20% rabatt1 dag
kr 400

VI SKAPER GODE MINNER FOR LIVET



Overnatting

Ting å finne på i Kristiansand

Vi har avtale med Hotell Dronningen og Caledonien, begge ligger i samme bygg, men de holder
forskjellig standard. 

Caledonien er Radisson SAS og høyere standard, med følgende gode hotelpriser:
KR 1095, - pr enkeltrom pr natt /
KR 1295 dobbeltrom +200 for ekstra seng. 

Dronningen er et budsjett-hotell som regel uten frokost, men vi får frokosten inkludert. 
KR 895 pr enkelt pr natt inkludert frokost på Caledonien. 
KR 1095 for trippe rom pr natt inkludert frokost på Caledonien. 

Bare gi beskjed om du trenger et rom med �ere sengerplasser, da dette �nnes også.
send en melding til post@kristiansandkampsport.no for rabattkode.

Dyreparken
https://www.dyreparken.no/

Høyt og lavt klatrpark
https://hoytlavt.no/

Turistside for Kristiansand
https://www.visitnorway.com/

Aquarama svømmehall
https://www.aquarama.no

Plutoslekeland
https://www.planetenpluto.no

Juleshopping i sentrum

Når dere er i Kristiansand kan dere benytte tiden etter treningen
til å oppleve våre mange serverdigheter og aktiviter.
Her er noen av de mest populære. 



* det kan forekomme endringer på timeplanen

Fredag
17.00- 17.50

18.00- 18.55

19.00

Kickboxing

BJJ

Kali Ninjakids

Superspark Spark

Oppstilling og avslutning

Lørdag
10.00- 10.45

10.50- 11.40

11.45-12.00

Kickboxing

Sverdtrening

Besøk av Julenissen og utdeling av julegave

KidsUngdom Junior

Kali Nunchako

KickboxingKast

KidsUngdom Junior

Søndag

10.00- 10.50

11.00- 11.55

12.00 Avslutning barn 

4- 6 år10- 14 år 7-9 år

Ninjakids

NunchakoSelvforsvar

BJJNunchako

Triksespark

Kids
 4- 7 år, barn som trener på foreldre og barnpartiet.
Foreldre/foresatt skal ikke delta, men må være tilgjengelig.
Junior
7 - 10 år eller de som trener på juniorpartiet.
Ungdom
11 - 14 år eller de som trener på ungdomspartiet.

De som trener på voksengruppene til vanlig kan velge å 
trene på voksenleiren, og må da betale voksenpris.

TIM
EPLAN BARN &

 UNGDOM




