
More information: 

Instruktörer:
Shihan Håkan Nygren 6 Dan
Shihan Nygren är en verklig pionjär inom
Kyokushin då han redan 1975 och 1979 
deltog i de första Japan Open, Knock 
Down VM, i Tokyo.
Shihan Håkan har många 
tävlingsframgångar i landslaget och är 
även en mycket framgångrik coach för 
både det Svenska och Norska 
landslaget. 
Shihan har betytt väldigt mycket för 
tävlingskumiten i Sverige.

Shihan Virpi Alajarva 5 Dan
Shihan Alajarva är också en verklig

pionjär inom Kyokushin då hon är en av
endast sju kvinnliga Shihans i hela

världen och en av två kvinnliga utövare
i Sverige som graderat till den fysiskt

högsta graden; 5 Dan.
Shihan Virpi började instruera redan sex
månader efter att hon började träna.

Shihan har många mästerskapsmedaljer
och sitter som ordföranden i Sveriges

Karateförbund för Kyokushin.

Meet the instructors: 
Shihan Håkan Nygren 6 Dan 
Shihan Nygren is a real pioneer in Kyokushin.
He participated in the two first Japan open, Knock Down World Cup tournaments 
in Tokyo.
Shihan Håkan has competed with great sucsess and is also a very successful 
coach for both the Swedish and the Norwegian national teams. 

Shihan Virpi Alajarva 5 Dan
Shihan Alajarva is also a true pioneer of Kyokushin as she is one of only seven 
female Shihans, worldwide, and only one of two female Swedish karatekas who 
has completed the highest, physic grading of 5 Dan.
Shihan is the chairman of the Swedish Karate Association for Kyokushin.

Would you like to take the oportunity and try for a new grade by the 
two highly qualified and popular Kyokushin- pioneers; 
Shihan Håkan & Shihan Virpi? 
Bring your EKO-pass and a signed permission from your Senpai.
Grading up to 1 Kyu, 100:- or 10€ cash. Questions about the grading? Pls call 
Sensei Mikael Nordström 4 Dan  at +46 70 668 3332 

Passa på att prova för gradering för de två mycket 
välmeriterade omtyckta Kyokushin- pionjärerna, 
Shihan Håkan & Shihan Virpi.
Gradering upp till 1 Kyu, 100:- kontant.
Tag med ditt EKO-pass  Kom ihåg intyg från din Senpai.
Frågor kring gradering etc:
v.v kontakta Senpai Mikael Nordström 4 Dan, 070-668 33 32



The North Sweden Camp, Norrlandslägret
starts at 18.00 friday 29/11 and ends at 14.00 on sunday 01/12.

Camp-times might change due to bus/train/airline- timetables

Register now, not later than the 01 nov, at: www.kyokushinkarate.se , 
click the  ”Sign up now” and fill in the form. 
For non Swedish residents Campfee is 500SEK or 55€ , cash upon arrival.

Anmäl dig, senast 1/11: www.kyokushinkarate.se , klicka på ”Sign up now”.
Swisha 100:-, 123 57 661 18 skriv ditt namn och ”NL2019”, samt Bet 400:- kontant.

Gemensam middag med Norrlandsprägel och VB- meny 
ingår, som vanligt, på lördagskvällen.

OBS*kom ihåg att meddela mat- allergier/viktiga mat-önskemål*OBS

Including in the campfee is all training sessions and you can sleep in
the Dojo, plus, the famous dinnerparty at saturday evening.

N.B.* let us know if you suffer from any food allergy or need any special diet*N.B

Övernatta i Dojon? - Tag med lämpligt liggunderlag och sovsäck.
Du har även tillgång till micro, vattenkokare, kyl & frys, glas, tallrikar och bestick. 

Specialpris på hotell Aurum; Boka rum viia hotell Aurums hemsida; 
http://www.hotellaurum.se , klicka på ”paketerbjudanden” klicka därefter på 
”rabattkod”, skriv in KARATE i rutan.  

The Skellefteå Kyokushin Dojo is located close to the  football field 
”Norrvalla IP”, to the right of the main entrence of the ”Idrottens Hus”.  
Address: Mullbergsvägen 11A, 931 37 Skellefteå 

Remember to bring proper sleeping bag and matress if you would like to sleep in 
the Dojo. At the Dojo there's a kitchenette with a micro wave, kettle, fridge & 
freezer, plates, glasses and cutlery.

Prefer to stay at a hotel? Special camp price at hotell Aurum; 
Book at: http://www.hotellaurum.se , click the ”paketerbjudanden” then click the 

”rabattkod” and type KARATE in the box.  

What to bring:
*Running shoes, cap, gloves and outdoor training clothes. 
*Preferably two Dogis, for your own convenience and toiletries.
*EKO- pass/Kyokushin book and, if you would like to try for a new grade, a signed 
permission from your Senpai.

Tag med: 
*Joggingskor, mössa, vantar och träningskläder 
*Gärna två Dogis, för din egen bekvämlighet samt toalett- och duschartiklar. 
*EKO- pass, samt, om du skall prova för gradering ett intyg från din Senpai. 



Adress till Dojon:
Skellefteå Kyokushin Karateklubb 
Mullbersv 11, 
Norrvalla IP, 
Ingång till höger om 
huvudingången 
på Idrottens Hus.

ようこそ シェレフテオの北国    合宿へ合宿へ合宿へ合宿へ  !  
Yokoso Skellefteå No Kitaguni Gassuyuku e!


