
T.I.A 

Kick off läger 

2015 
Efter julmaten och ledigheten så drar vi igång det nya året med ett kick off läger fyllt med 

roliga pass! 

 

I år kommer det vara många duktiga 

instruktörer på plats som har tränat 

länge och framgångsrik  inom Five Forms 

och de kommer att dela med sig utav 

sina erfarenheter och utbilda er inom 

många intressanta områden. 

 



Passa på du också att delta på ett av årets större läger; träna, utvecklas och träffa vänner 

och träningskamrater från alla klubbar. 

 

Precis som tidigare år kommer det finnas möjlighet att  

övernatta i träningslokalen för er som har en bit att resa.  

På kvällen kommer vi vanlig ordning att visa en film och 

umgås. 

 

Datum: 24-25 januari (lördag-söndag) 

 

Plats: Centralskolan Kristianstad (karta) 

 

Tid: Står på schemat som kommer ut inom kort  

 

 

 

 

 

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vkiid=ufUim0MWQb9PEDEll5y2dg==


PRISER 

Allt betalas kontant på plats, medtag jämna pengar! 

 

 

 

 

 

 

Ni som ska övernatta ska ta med egen sovutrustning! 

Anmälan gör ni genom att maila in: 

Namn, Klubb, Ålder, Telefon, Mail, Antal dagar/pass, Övernattning, Frukost + 

allergier eller annat som ni tycker att arrangörerna bör veta till 

bjorn@kristianstad-kungfu.se 

 

Anmäler ni er innan den 12 januari får ni rabatterat pris 

Frukost är bindande! 

Har ni frågor eller vill ha mer information om lägret;  

Kontakta Björn Nilsson på: bjorn@kristianstad-kungfu.

Båda Dagar 350,00Kr=Rabatterat    420Kr= Ej Rabatterat  

Enbart Lördag 250,00Kr=Rabatterat    320Kr= Ej Rabatterat 

Enbart Söndag 150,00Kr=Rabatterat    220Kr= Ej Rabatterat 

1 Pass 70,00Kr  

Frukost 40,00Kr  



   
 

 

”För dig som är ny till läger! 

 

Ta chansen att få träffa och träna med andra utövare, få nya erfarenheter och fördjupade kunskaper. 

Testa på något som du inte tränat tidigare och se vad mer vårt system har att erbjuda! 

 

Våra läger passar alla! Nybörjare som avancerad, kung fu  

utövare som qi gong utövare. Nedan finns det ett schema 

med en kort förklaring till vad som kommer att gås igenom  

under passet. Bli nu inte skrämda av passen!  

Alla är lika mycket välkomna. 

 

Vänlig hälsning 

Kristianstadklubben! 

 



   
 

 

Lördag den 24/1- 2015 

Tider: Kung fu Sanshou Qi gong/ Tai chi 
09.00-09.30 Registrering 

09.30-10.00 Gemensam Uppvärning följt av gemensam hälsning 

10.00-10.50 
Handtekniker: Drillar för Kung Fu 

(Sifu Victor Å) 

”Slag och boxningstekniker” 

(Zo Gauu Dan) 

Meditation  

(Erik Linander) 

11.00-11.55 
 

Föredrag: Personliga Mål och Affirmation – (Gauu Linn Björn) 

12.00-12.55 Lunch 

13.00-13.55 Föredrag: Mind Power – tankens kraft – (Sifu Roger) 

14.00-14.50 
Pong Wonn Gong (Underarmsträning) 

(Sifu Victor Å) 

”Sparktekniker” 

(Zo Gauu Johannes) 

Qigong baserat på kinesiska tecken - 

teori/praktik (Martin) 

 

15.00-15.50 
Vapenpass 1 ”Gai Chek” 

(Sifu Zi Kung) 

”Fånga ben och Takedown” 

(Gauu Linn Björn) 

Tai Chi - applikationer ur form 

(Alf/Mikael) 

 

16.00-16.50 
Vapenpass 2 ”Stav” 

(Sifu Zi Kung) 

”Kastträning och Takedown” 

 

(Gauu Linn Björn) 

Tai Chi - applikationer ur form 

(Alf/Mikael) 

 

17.00-17.50 
Chinna 

(Sifu Victor Å) 

Sparring 

(Gauu Linn Björn) 

Taoistisk yoga (Lorenzo) 

 

18.00-18.50 Föredrag: ”Att växa som människa”- (Gauu Linn Björn) 

19.00-20.30 

 

Kvällsmiddag 

Film 

Godnatt 
 



   
 

 

Söndag den 25/1- 2015 

Tider: 07.00-07.55 
Frukost 

 

08.00-08.55 

 

Föredrag: Kinas symboler och dess mystiska  innebörd  

(Sifu Roger) 

09.00-09.50 

Grundform 1 

(Gauu Linn Jonas) 

Streching:  

(Zo Gauu Johannes) 

Qigong/Qimassage med kula - Arpad 

(och Sherry) 

 

10.00-10.50 

Grundform 2 

(Gauu Linn Jonas) 

Smidighet: 

(Zo Gauu Johannes) 

Medidation (Inre leendet) och 

Qigong på fem element – (Martin) 

 

11.00-11.50 

Vapenpass 3 

Spjut 1 

( Zo Gauu Fredrik ) 

Flow Fri kamp  

(Gauu Linn Björn) 

Gim - grundtekniker, 

grundställningar och koppling mot 

organ/fem element (Martin) 

 

12.00-12.55 

 

Vapenpass 4 

Spjut 2 

( Zo Gauu Fredrik ) 

Gim - Fokus och avslappning, 

gränslandet mot kalligrafi - tecknet 

Mou - Arpad (och Sherry) 

13.00 Tack och vi ses igen. 
 



   
 

Check lista 

 

Dräkt och bälte 

 

Vapen 

 

Vattenflaska 

 

Skor 

 

Varm tröja 

 

Papper och penna 

 

Fika/lunch/frukt 

 

Jämna pengar till betalningen 

 

Hygienartiklar 

 

Handduk 

 

För er som ska sova över: 

Liggunderlag 

 

Sovsäck 

 

Kudde 

 

Varma kläder att sova i 

 


