
Endast för tjejer! 

Från ca 30år och uppåt! 

- Du har tidigare tränat judo men lagt dräkten på hyllan för att tiden eller             

motivationen helt enkelt inte räcker till.  

- Du älskar judo men tycker att steget tillbaka på mattan känns långt. 

- Du känner att det vore kul att gå upp på mattan med likasinnade igen. 
 

Känner du igen dig i någon av beskrivningarna ovan?  

Eller tränar du redan judo och vill träna tillsammans med andra tjejer? 

 

Judo5 är den perfekta språngbrädan tillbaka på judomattan för dig som kanske är 
sugen på att träna judo men har svårt att hitta ett forum som känns rätt.  

Ta chansen lördagen den 16 april kl. 17:30 på GJK då Judo5 för första gången      
anordnar veteranträning—för er som vill ta steget upp på mattan igen och för er som 

fortfarande tränar judo. Vi tränar i ca 1,5 timme och efteråt fortsätter vi med socialt 
umgänge på en närliggande restaurang, till självkostnadspris. Vi utlovar många  

skratt, prestigelös judo i härligt sällskap och förmodligen en hel del ömma kroppar 
dagen efter…           

                                                                                                                                                                               

Bjud gärna med era gamla judokompisar så vi blir ett gott gäng som samlas.  
 

Anmäl er på www.judo5.se redan idag, men senast den 8:e april! 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

Verksamhetsidé 
Judo5´s verksamhetsidé är att kvinnliga kadetter, juniorer, seniorer och veteraner från 11 år och gult bälte ska erbjudas aktiviteter 

som initieras av nytänkande och banbrytande idéer. 
Judo 5´s aktiviteter skall vara så attraktiva att deltagarna stimuleras till fortsatt och högre grad av träning och personlig utveckling. 
Verksamheten ska anpassas och fylla de behov som gör att deltagarna får möjlighet att ytterligare utvecklas på individuellt plan. 
Judo5´s organisation ska sträva efter ständiga förbättringar i varje process och aktiviteterna ska utgå från en vetenskaplig grund. 

Judo5 - ”oldies”  
Lördagen den 16/4                       

Plats Göteborgs Judoklubb 

Träningen börjar klockan 17:30 

För mer information judo5.gbg@gmail.com, Gabriella Lörnbo lornbo@gmail.com, 0735313509 eller Bodil Eriksson bodil@gjk.se 


