
 

 

VÄLKOMMEN TILL 
VÄNERSBORGS TAIDOKLUBB 

Epic Training Center 

 
Som värd för STFs Sverigeläger 2019 hälsar vi Er varmt välkomna till vår dojo 
i Vänersborg. 
Under dessa två dagar ska vi försöka ge er all möjlighet till ett trivsamt läger. 
 
Vår dojo ligger på Industrigatan 10, 3:dje våningen.  
 

I våra lokaler finner Ni: 
- Två dojo med tatami 
- Omklädningsrum för herr och dam  
- Bastu (gemensam) 
- Litet pentry med kaffebryggare, vattenkokare, micro, kyl/frys. 
 
Det finns träningsvapen, dessa får INTE användas utanför träning med 
instruktör! 
 
 
Dojon ligger på promenadavstånd till affär och Vänersborgs centrum med flera 
alternativ till möjligheter för att äta och handla mat. Vi har listat några förslag 
som visas på kartan över Vänersborg på sista sidan. 
 
 
Telefonnummer som vi kan nås på under hela lägret är följande: 
Fredrik Johansson: 072-970 74 48 
Jonas Ehlebrink: 070-648 62 42 
 
 
 

  Vi hoppas att Ni ska trivas! 
 

Varmt välkomna önskar 

 Vänersborgs Taidoklubb 
 
 
 
 
OBS! Betalning av lägret kommer att faktureras respektive klubb utifrån 
anmälningsformuläret.  

 
 



 

 

Info Sverieläger 2019 Vänersborg 

 
Tider 
Lördag 5/10 kl. 9:30 – 17:00 
Söndag 6/10 kl. 9:30 – 15:00 
 
 

Dojo 
Vi kommer att ha utökade lokaler att träna i, inte mindre än 5 dojo, placerade 
på olika våningsplan. Tips! Ta med er tofflor att ta på er vid förflyttning i 
trapphuset. 
Hjälp att bära mattor kommer att behövas så att vi arrangörer också orkar att 
träna med er! 
 
 
 

Omklädningsrum 
Det kommer att finnas tillgång till omklädningsrum med dusch för damer och 
herrar. 
Vänersborgs Taidoklubb ansvarar inte för några värdesaker men det kommer 
att finnas personer på plats runt cafét under större delen av lägertiden. 
 

 
Till er som har dojo-logi 
Incheckning för övernattning på fredagen är möjlig från kl. 18:00. 
Packa i väska som kan staplas på hög och se till att varje dag packa ihop dina 
saker för att kunna ställas undan för förvaring. 
Håll tider så att lägret kan starta på utsatt tid. 
 
 

Vänersborgs Taidoklubb önskar 
Att alla ar förståelse och viljan att hjälpa oss att göra detta läger till en trevlig 
vistelse för alla deltagande. 
Så en liten önskan är att vi alla: 
 

 håller tider 

 respekterar de som tränar då du själv inte tränar 

 har ordning på dina saker 

 slänger skräp efter dig 

 hjälper till så att alla känner sig hemma och välkomna! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Epic Training Center 
Industrigatan 10, 3:dje våning 

462 38 Vänersborg 
  
 
 
 
 
Markeras med A på kartan nedan 

 

Vägbeskrivning 
Koordinaterna till oss är: N 58° 22.818′, E 12° 18.759′ 

Från Uddevalla väg 44 
 

# Från 44 ta avfart E45 N mot Karlstad/ 

Vänersborg C/Båberg. 

# Vid korsning Trafikplats Vänersborg, håll höger och följ 

skyltar Vänersborg C. 

# Kör Frändeforsv. Vidare över Dalbobron, in 

och runt Vassbottenleden. 

Järnvägsbacken. 

# Sväng höger till Brogatan 

# Sväng höger till Industrigatan. 

Från/genom Trollhättan via väg 44/47 
 
# I Trafikplats Stallbacka sväng 3:e avfart Eller kör över 

Stallbacka bron mot Uddevalla/Karlstad/Vänersborg 

# Kör E45 

# Stanna kvar på Edsvägen mot Vänersborg C 

# Följ vägen genom Vänersborg förbi alla rödljus. 

# I rondell ta 2:a avfart in på 

 
# I rondell ta 2:a avfart Vassbottenleden 

# Sväng vänster till Brogatan 

# Sväng höger till Industrigatan. 



 

 

http://goo.gl/maps/vMQ6s 

Trollhättan - Vänersborg 
 

Välkommen till Trollhättan-Vänersborg. Närheten till det unika fall- och 
slussområdet. Sveriges största sjö Vänern och Ekopark Halle-Hunneberg gör 
vår destination väl värt ett besök. Kom hit och upptäck vår innovativa karaktär 
med ett besök på exempelvis Innovatum Science Center, Saab Car Museum, 
Vänersborgs Museum och Kungajaktmuseet Älgens Berg. 
 
http://www.vastsverige.com/sv/visittrollhattanvanersborg/  
 
 

A. Epic Training Center/Vänersborgs Taidoklubb 

1. ICA Kvantum  Matbutik som också har färdiga maträtter 

2. Koppargrillen  Mycket bra restaurang 

3. SF Bio  www.sf.se 

4. Skräcklan  Trevligt vandrigsområde i vacker omgivning 

5. Centrum  Flera restauranger, pizzerior och butiker 

 
Längst ned på gatan vänster sida brunt tegelhus (Dojon). Parkering på vänster sida av gatan! 

http://goo.gl/maps/vMQ6s
http://www.vastsverige.com/sv/visittrollhattanvanersborg/


 

 

6. Yui Sushi  En av stadens sushirestauranger 

7. Hotel Strand  Ett mindre hotell trevligt beläget nära dojon 

 

 

  

 

 

 


