
Hej alla vi har precis avslutat vårterminen när detta skrivs en mycket fin 
och lyckad avslutning tycker jag. 

Nu är det dags att planera in sommarträningen.
Då Wämöskolan stänger sin gymnastiksal över sommaren så kan vi inte 

vara där. Därför är all sommarträning  uteträning och det betyder att vid 
regn, åska, hagel eller drivis så är träningen inställd!

Onsdagen den 15 juni 
klockan 18.00 bjuder vi på 
det första tillfället platsen är 
Wämöskolans fotbollsplan 
kom omklädda och medtag 
vattenflaska och en massa KI
vi tränar till 19.30 -20.00 
beroende på hur det ser ut 
med uppslutningen. 

Söndagen den 17 juli är den 
andra gången vi startar 
klockan 14.00 platsen är ute 
på Boråkra hos Per adress 
Boråkravägen 12 
371 91 Karlskrona. 
Här får ni gärna anmäla er då 
vi planerar att tända grillen 
klockan 16.00 ni tar med er 
något gott att grilla och dricka 
vi står för grillen. 

Till alla instruktörer och 
aspiranter så vill jag uppmana 
er att komma då vi fortsätter 
klockan 18.00 med att hålla 
ett litet planerings möte inför 
hösten. Vi beräknar sluta inte 
senare än klockan 20.00.

De sista två tillfällena vi bjuder 
på är Live Green i Hoglands 
park fredagen den 5 och
lördagen den 6 augusti. 
Vi kommer att var närvarande 
hela dagarna där med tält
och information om vår 
verksamhet. 
Träning och prova på 
blir det klockan 
13 till 14 båda 
dagarna.

Vid frågor och funderingar, kontakta: 
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063

Träningsansvarig: Kristofer Sjölander 0703-319 115

Fyra tillfällen ges under sommaren. Ta chansen  att bli lite bättre och fylla på kunskapsbanken.

Alla anmälningar och frågor, kan 
ni alltid sända till info@cjjk-fuji.se 
OBS: att vid anmälningar så svarar 
jag alltid med att anmälningen är 

mottagen.  

Vi startar nästa termin den 29 
augusti håll utkik efter ett nytt 
nummer av Fujinytt nr 3 fylld 
med höstens aktiviteter. 


