Stockholms Taidoförening

25 januari 2018

LÄGER / UTBILDNING

Alla kan ramla, men få kan ramla rätt
Hej alla föräldrar till våra underbara taidojuniorer.

Vi kommer den 17 feb att bjuda era barn och om förhoppningsvis bjuda ni med vänner
till era barn, på ett event som både barn och våra instruktörer har stor nytta av.
För att utveckla föreningen och dess instruktörer så har vi bjudit in Yos Lotens från
Holland. Yos har ett system där man lär barn hur man skall försöka landa när man
ramlar. Det är bevisat att detta systemet ger mer än 50% högre chans att klara ett fall
bättre. Vem vill inte det? Våra Instruktörer kommer att fortbildas
Var. Skönstaholmsskolan.
samt ev nya instrukitörer kommer att utbildas av Yos och sedan
Gymnastiksalen
certifieras av honom efter kursen.
Lördagsvägen 20.
För certifieringen så behöver vi en större grupp med barn.
Era barn ges möjlighet att deltaga på utbildning utan kostnad.
Barnen får en utbildning på hur de skall falla under ca 2 timmar. Vår
huvudinstruktör Mikael har varit med Yos under en hel vecka och
utbildat barn i åldrarna 6 till 16 år i Holland. De allra flesta barnen
tyckte att utbildningen var rolig på många sätt. Yos är en mycket

Tid: 16:00 - 18:00 Lördagen
den 17 februari
Klädsel: Taido kläderna
eller gympa kläder.

skicklig pedagog och verkligen omtyckt av både vuxna och barn.
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Anmälan sker med nedan biljett.

Vi hoppas att många barn kommer på detta lägret / utbildningen, på så vis så hjälps vi åt med en
viktig insats för att hjälpa till att minimera skador på barn. Vi är först i Sverige med att utbilda
instruktörer i Yos system. Varje år drabbas 10% av barn och ungdomar under 15 år av skador
som är så allvarliga att de behöver söka läkarvård. Fall är den vanligaste olycksformen för barn.
Föräldrar ni får jättegärna var med och se på när era barn tränar och tränas i hur de skall falla

Klipp isär och lämna till er instruktör
Lämnas biljetten senast den 12 februari till er instruktör, Håkan eller Eddie.

Jag vill gärna vara med, mitt namn………………………………………… Telefon………………….
Förälders namn………………………………….
Lördagen den 17 februari 2018 Alla kan ramla, men få kan ramla rätt.
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