
	  
	  
WUSHU (Taolu & Sanda) treningsleir på sportsuniversitetet i Shanghai, sommeren 2013! 
 
Vi ønsker alle utøvere av kinesisk kampsport velkommen til en to uker åpen treningsleir på Shanghai Sports 
University og deres kampsportavdeling. SUS er Kinas nest største idrettsuniversitet og ble stiftet i 1952, de var den 
første institusjonen i Kina som tok i mot utenlandske studenter og har lang erfaring innen dette. De har også et høyt 
nivå på kampsportavdelingen og har fostret en rekke profesjonelle utøvere i både oppvisningsformen Taolu og 
kampgrenen Sanda (Sanshou). 
 
Det vil bli to treninger om dagen med skolens universitetslag, samt en og en halv dag til sightseeing i den fantastiske 
byen Shanghai, inkludert besøk til byens Wushumuseum. 
 
 
Program 
  30. juni 2013: Avreise Shanghai 
  1-13. juli 2013: Trening og Sightseeing 
  14. juli 2013: Hjemreise Norge 

Kostnader 
  Trening:  300 RMB pr dag 
  Overnatting:  130 RMB pr dag i dobbeltrom 
  Måltider:  40 RMB pr dag  
  Totalt:   6 580 RMB for 14 dager, alt inkludert (ca kr 5 900,-) 
 
  *i tillegg kommer flyreise, dette bestiller hver enkelt selv på gitte datoer over. 

Påmelding  
  Påmelding med fullt navn, fødselsdato og hva man ønsker å trene (Sanda/Taolu, 
  hvilken stil) sendes til Kim Gibson på gibson@wushunorway.com med frist innen  
   1. mai 2013 kl 23:00. OBS: Grunnet omstendelig prosess med visum-søknad er 
  det viktig å få alle disse detaljene så tidlig som mulig fra de som ønsker å være med. 

 
Betaling 
  Alle deltakere står selv for bestilling/betaling av flyreise til og fra Shanghai 30/6 og  
  14/7. Utgifter for trening, overnatting og mat betales ved ankomst til universitetet.  
 
  Universitetet stiller med transport fra Shanghai Pudong internasjonale flyplass. 
 
  Det må også søkes om turistvisum til Kina, kostnaden for dette er kr 500,-, mer 
  informasjon om dette sendes ut til påmeldte deltakere. 
 
 

   
             Taijiquan (Tai Chi)                        Sanda/Sanshou (Kickboxing)            Taolu og akrobatikk 
 
 
For ytterligere spørsmål rundt turen, kontakt Kim Gibson på gibson@wushunorway.com.  
 
Vi ses i Shanghai!	  


