Introduktion
Peter Kelly Sensei, 8 Dan. fra Hobart, Tasmanien (Australien), kommer til Danmark for første gang.
I 2019 fik han titlen som International Chef Instruktør, udset af Maruyama Sensei til den betroede opgave at
formidle O’Senseis Aikido og filosofi.
Peter Kelly har en baggrund som professionel volleyballspiller bag sig, og hans dedikerede nysgerrighed til
altid at finde marginaler og forståelse for hvorfor Aikido fungerer, har gjort at han har opnået en indsigt der
gør, at de der møder ham som regel går fra hans undervisning, ikke blot klogere på Aikido, men også på
egne evner.
Vi er derfor overordentlig glade for at kunne præsentere en sommerlejr der har til formål at gøre dig til en
bedre udøver af Aikido.
Sommerlejren er ligeledes tænkt som en social begivenhed, der er derfor mulighed for overnatning på
Rosenholm slots park og bygninger og der er naturligvis også mulighed for privat indkvartering, hvor det er
muligt.
Agenda
Fredag d. 27.6.:
Lørdag d. 28.6:

Søndag d. 29.6:

17:30-20:30
10:00-12:30
12:30-14:00
14:00-16:30
18:30-???
10:00-12:30
12:30-14:00
14:00-16:30
16:30-16:45

Sempai træning (2. Kyu og højere)
Undervisning
Fælles frokost
Undervisning
Sommerlejr middag m. live musik på Rosenholm Slot
Undervisning
Fælles frokost
Undervisning
Afslutning og fællesfoto

Forplejning
Der er frokost og Sommerlejr middag inkl. drikkevarer inkluderet i prisen.
Husk at angive om du har særlige ønsker ifm. frokost (vegetar, veganer, allergier etc.).
Overnatning
Det er muligt at overnatte på Rosenholm. Der er værelser, telte, eller teltplads - endvidere kan der være
mulighed for privat indkvartering (spørg ifm. registrering og betaling). https://bit.ly/2TenpAJ
Priser
Sommerlejr m. Peter Kelly:
Overnatning:

895,- kr. (lørdag, søndag) / 1.095,- kr. (fuldt program)
Ved registrering og betaling inden 1.april fratrækkes 100 kr.
130,- kr. værelse på Rosenholm
40,- kr. Telt (husk madras og sovepose)
Privat indkvartering og teltplads til eget til er gratis.

Tilmelding til randers@aikido-yuishinkai.dk, betaling aftales efterfølgende

