Taekwon-Do Tornio ry:n 20-vuotis juhlaleiri

Rakhaat Mestarit, opettajat ja seurojen eustajat ja jäsenet!

Syämmellisesti tervetuloa kauhniisseen jokivartheen itte kullekki juhlistamhaan meän
rakhaan Taekwon-Do Tornio ry:n 20-vuotista antosaa ja tapahtumarikasta taivalta.
Solis tarkotus, että piämä fästit sillon ko Lapissa on kesä sillää niinko
lämpimimmilhään, elikkä tietekki elokuun lopula. Ajankohaksi met olima aatelheet
semmostako 25.-26.8.2018.
Hunteerasimma yhessä, että leirin punasena lankana toimis ajatus siittä, että mistä
molema tulheet, mitä molema ruukahneet tehä ja missä molema nytte. Se voi olla,
että sieltä löyämä itte kukanenki jotaki vanhaa, jotaki uutta, jotaki lainattua, mutta
ennen kaikkea hikeä, hymyä ja hyvvää mieltä jokhaiselle.
Leirilä on opettamassa ainaki semmonen Mestari ko Paul McPhail, 8. Dan. Mestari
McPhail on kovasti tykätty Mestari, jolta met voima oottaa yhtä sun toista TaekwonDoon liittyvvää harjotetta ja näkökulmaa. Toennäkösesti myös meän seuran omia
kasvatteja tulhaan näkehmään leirilä opetushommissa.
Leirile saapi tulla semmosenako on, elikkä vähänko löytyy ikkää ja ulkonäköä, eiko siis
vyöstä väriä, nii solekko tulla völhjyyn. Ilmottautumiset häätys tehä seurottain sen
liiton ilmottautumisjärjestelmän kautta.
Meilon sillon lauantaina tarkotus pittää kunnon fästit illala, semmoset fiinit, missä
tyärillä vois olla vaikka läninkiä päälä ja klopila taas kostyymiä. Ruokaa molema
tilahneet sen verran, että nälkäsemmäkki pärjää ja saattaapa sielä päässä
nostahmaan maljaa ja laittahmaan jalala koreastikki! Iltafästile häätys kans
ilmottautua vaikka suohraan sielä ilmottautumisjärjestelmässä.
Ei solekko lyä kampheet kashaan ja lähteä völhjyyn nauttihmaan yöttömästä yöstä ja
Lapin taijasta jokivartheen!

SUOMEKSI:
Rakkaat Mestarit, opettajat, seurojen edustajat ja jäsenet!
Sydämellisesti tervetuloa kauniiseen jokivarteen juhlistamaan rakkaan Taekwon-Do
Tornio ry:mme 20-vuotista antoisaa ja tapahtumarikasta taivalta.
Juhlaleirin ajankohta on elokuussa 25.-26.8.2018, kun Lapissa on kesä parhaimmillaan.
Leiripaikkana toimii SM-kisoistakin tuttu Putaan Urheiluhalli, Viidankatu 20, 95420
Tornio.
Leirin kantavana teemana toimii hymy, hiki ja hyvä mieli, joten tekemistä löytyy
varmasti jokaiselle.
Leirin päävetäjänä toimii maailman ITF Taekwon-Do liiton teknisen komitean jäsen
Mestari Paul McPhail, 8. Dan, joka on hyvin pidetty ja ehtymätön Taekwon-Do pankki.

Hänen lisäkseen leirillä nähtäneen myös Taekwon-Do Tornio ry:n omia kasvatteja
vetäjinä.
Leiri on avoin kaikille SITF:n jäsenseurojen jäsenille, joilta löytyy jotain väriä vyöstä ja
kymmenen vuotta ikää. Ilmoittautumiset tehdään seuroittain
ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on torstaina
16.8.2018.
Leirin hinta on 40€/koko leiri tai 25€/yksi päivä. Osallistumismaksut laskutetaan
seuroittain leirin jälkeen.
Lisätiedot ja mieltä askarruttavat asiat sähköpostitse taekwondotornio@gmail.com.
Lauantaina 25.8.2018 järjestetään juhlaillallinen, johon voi osallistua
omakustanteisesti 30€ hintaan. Pukukoodina smart casual. Juhlapaikkana toimii
Tornion Järjestötalo, Kemintie 53, 95420 Tornio. Sitovat ilmoittautumiset 17.8.2018
mennessä ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Majoitusvaihtoehtoja ovat muun muassa:
Park Hotel (www.phtornio.fi)
Hotel Olof (www.hotelliolof.fi)
Hotel Mustaparta (www.mustaparta.fi)
Joentalo (www.joentalo.fi)
Haparanda Stadshotell (www.haparandastadshotell.se)
River Motell Haparanda (www.rivermotell.com)
Svefi Vandrarhem (www.svefi.net/hotell/index.php)
Camping Tornio (www.campingtornio.fi)

Tule sinäkin juhlistamaan kanssamme ja nauttimaan Lapin taiasta ja yöttömästä yöstä!

