
Välkommen till 

World Class Judo Camp 

Presenterar  

Instruktörer från 6 olika länder.  

Den 2-4 Januari 2016 

Benoit Camparque FR & Mark Huizinga NL 

Myriam Roper GER & Hanna Martin USA 

Hilde Dexler AUT & Gabriel Bengtsson SWE 

Martin Pacek SWE Robin Pacek SWE 

Plats: Wemmenhögs BF:s lokal, Vaktgatan, Skurup 
 
Innehåll: Lägret kommer att genomföras på 1500 kvm tatami fördelat på flera 

träningsytor.  
Vi kommer att ha flera grupper igång samtidigt för  

 Elit, Motionärer, Veteraner, samt för tävlingsinriktad ungdom.  

 Tjejträning.  

 Barnträningar alla dagar både för nybörjare (Nivå 1) och barn 
med tävlingsvana (Nivå 2) 

 Coach/instruktör utbildning samt elit träning av en av Europas 
skickligaste Coach Benoit Camparque. 

 Mark Huizinga kommer ge en Judoupplevelse på hög nivå och 
vad man skall tänka på och hur man agerar som 
coach/instruktör och Judoka för att nå framgångar på hög nivå 

 Alla instruktörer kommer att hålla olika pass för alla grupper 
 

 



 
I anmälan specificera gärna just din inriktning.  

 
Datum/tid  

Lördag den 2 januari   16.00 - 19:00. 1 pass samt 1 barn pass 
 Söndag den 3 januari.     10.00 - 19.00   3 pass samt 2 barn pass 
 Måndag den 4 januari.   09.30 - 17:00. 2 pass samt 1 barn pass. 
 Det kan bli aktuellt med fler pass med speciella inriktningar. 

Finns intresse att komma tidigare på ankomstdagen så kan vi lägga in  
extra pass för er 

 Det kommer även ske en del frågestunder med våra gäster. 
 

Lunch Ingår båda söndag och måndag. Samt att det finns kiosk på plats. 
 
Deltagarkrav WCJC minst 12 år och lägst 4 kyu.  

    WCJC Barnläger 8-12 lägst 5 kyu  
  
Vuxen 3 dagar 950: - inkl. lunch Söndag & måndag. 
 1 dag 600: ink lunch söndag el måndag 
Barn: 3 dagar 450: - 1 dag 300:  
-  
Rabatt Vid större sällskap är varje 11 person gratis, (11,22.33 …….). 
 
Mat Serveras söndag samt måndag 

OBS meddela om det finns behov av specialkost.  
  
Transport: Vid intresse så kommer Judosyd att ombesörja bussar till 

självkostnadspris från Göteborg och Stockholm med stopp där behov 
finns. Har ni intresse av detta kontakta omg Bengt Jeppsson på 
judosyd@comhem.se 

 
Boende: Flera olika boende finns tillgängliga 
 Boende i skolsal i anslutning till träningshallen 100kr ink frukost 
 B & B samt hotell 

http://www2.soderslatt.com/sv/boende?filter=sgid%3D65089 
http://www.skurup.se/turistbyra 

Övrigt: Skurups Sparbanks Arena ligger 3 min gångväg från järnvägsstationen i  
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Anmälan: judosyd@comhem.se 

Senast den 6/12. Därefter är anmälan bindande och avgiften för lägret 
faktureras ut. Anmälningar efter den 6.12 är direkt bindande. 
 

Information: Mer information kan du få genom att kontakta 
Bengt Jepsson judosyd@comhem.se 
Joakim Zander.  judo@wemmenhogsbudo.se   
https://www.facebook.com/groups/601638013240033/ 

välkomna! 
 

Presentation av gästinstruktörerna, 
 

Benoît Campargue 
En tränare i världsklass med egna prestationer på världsnivå med bland annat ett 
EM-guld från 1992 på meritlistan. Före detta tränare till Teddy Riner, möjligen det 
största namnet inom judo idag med bland annat guld från OS 2012. Som 
huvudtränare åt franska landslaget tog Campargues adepter 3 VM-guld, ett 
lagguld på VM och totalt 10 VM-medaljer. Han är numera tränare åt bland annat 
Mongoliska landslaget samt förare i Formel 1 och Moto 2. 
Benoit är tränaren & coachen bakom franska landslaget och Teddy Riner vid OS 
2012, En mer hyllad tränare i Frankrike får man leta efter. vald som årets coach 
2011 av EJF. 
Benoit har en gedigen karriär att falla tillbaka på när han nu utbildar Judoka runt 
om i världen med bla EM Guld 92, Lag WM Guld 94 
 

Mark Huizinga Holland 
1 OS Guld 2 OS Brons 5 EM Guld 2 EM Silver 5 EM Brons 13 World Cup Guld och 

totalt 32 pall platser på World Cup tävlingar. VWC 2015 
En av Europas mest eftertraktade Judoka till föreläsningar och träningsläger. 

 
Miryam Roper Tyskland 

Med bla EM-Brons 2012, VM-brons 201 och 2014. Tävlar i -57 kg klassen. 
En av Europas vassaste utövare som såklart har siktet inställt på OS 2016 och har 
vunnit bland annat 2 VM-medaljer.  
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   Hanna Martin USA 

Senast ny tillskottet till WCJC från USA Hanna Martin,  
Amerikans samt Pan Amerikansk mästarinna och flera medaljer både på Grand 

slam och stora turneringar, 
 

Hilde Drexler. Österrike 
Hilde Drexler Österrikiskt landslags judoka som satsar på OS 2016. 

En positiv och framgångsrik tjej som kommer ge WCJC massa energi. 
5 gånger nationell mästarinna tagit medaljer på både WM och Europa Cuperna 

senast Silver på GP i Samsung. 
 

 
Robin & Martin Pacek. 

Fantastiskt roligt vi får med oss dessa killar från Kristianstad. 
Båda satsar stenhårt mot OS och har presenterat Judo på yttersta nivå den 

senaste tiden. 
 
 
 
 

Välkomna. 


