Torben Svendsen - 7. dan
Jan Meyer - 7. dan

Daniella Jørgensen- 6. dan

Henrik Larsen - 8. dan

28. og 29. april • 10.00-16.00

Britt Larsen - 7. dan

Jakob Kold - 6. dan
Henrik Jørgensen - 7. dan

Gasshuku

Tilmelding

Træner man Okinawa Goju Ryu Karate, deltager man også på Gasshukuerne.
Disse weekendsamlinger, to gange om året, er en lige så vigtig del af karaten,
som det er at passe sin daglige træning.

Tilmelding til gasshukuet skal ske til din instruktør ved at aflevere denne slip,
senest den 15. april 2018.
Klub:

Gasshukuerne er helt unikke inden for Okinawa Goju Ryu Karate og hvor andre
stilarter mødes til konkurrencer – mødes vi, for at vi alle kan blive dygtigere…

Navn:
Grad:

To gange om året inviterer vi verdens dygtigste instruktører til Danmark, hvilket
giver en helt enestående mulighed, for at afdække nye sider af vores karate..
Gasshukuerne er for alle uanset alder, køn og baggrund…

Program
Nykøbing F. Hallen • Nr. Boulevard 4 b • 4800 Nykøbing Falster
v

Lørdag den 28. april

10.00 - 16.00

Alle grader

Overnatning i Nykøbing F.

v

Søndag den 29. april

10.00 - 16.00

Alle grader

Hytter		

Danske top instruktører
Danmark er et af IOGKF’s stærkeste lande og råder over nogle af verdens
dygtigste instruktører.

Person pr. nat 80 kr.		
(Man skal selv medbringe sengelinned.)

På dette Gasshuku kan du møde hele 7 forskellige instruktører, der samlet set
har trænet karate i mere end 250 år.

Singlehytte pr. nat 160 kr.		
(Man skal selv medbringe sengelinned.)

Alle 7 instruktører er anderkendt, på højste internationale niveau og har undervist i hele verden.

Morgenmad 20 kr. pr. person.
Skole overnatning Sophieskolen,
Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing Falster
Der er mulighed for overnatning på Sophieskolen.
Skolen ligger i nærheden af hallen. Overnatter man
på skolen, skal man selv medbringe liggeunderlag og
sovepose.

Der er med andre ord, lagt op til et brag af et
Gasshuku – og på et niveau, som aldrig før er
præsenteret i Danmark.

IOGKF fotograf

1 dag

(320 kr.)

kr.



2 dage

(480 kr.)

kr.



Indkvartering på skolen

(30 kr.)

kr.



T-shirt (kryds størrelse af forneden)

(180 kr.)

kr.

I alt			

kr.

Gasshuku T-shirt
Damemodel – 100% bomuld, forkrympet, Medium fit

XS

S

M

L

XL

Herrermodel – 100 % bomuld, forkrympet, Medium fit

S

M

L

XL

XXL

Vælg farve

SORT

RØD

Pris 30 kr. pr. person

Som ved efterårsgasshukuet 2017 stiller
IOGKF.dk igen med en dedikeret fotograf.
Alle billeder uploades kort efter gasshukuets afslutning, og man vil herefter
frit kunne se alle billeder på hjemmesiden lwdesign.one/gasshuku/
De billeder man finder særligt interresante kan man enten vælge at:
• Købe som højkvalitetsprint på fotopapir:
				
• Købe et elektronisk billede i JPG-format:
• Købe en klub-licens, og dele ALLE billeder
med ALLE klubbens medlemmer:

Overnat i en af Falster City Campings 19 hytter
De er relative små, med 4 køjer i hver, men en god
mulighed for, at bo hyggeligt og tørt til en billig penge.
Man bestiller selv direkte på www.fccamp.dk. eller tlf.
61 65 65 93.



13 × 18 cm		
45 kr.
A4		
65 kr.
Højtopløst billedefil: 25 kr.
Klub-licens		

1500 kr.

Hoteller /
Vandrehjem

Nykøbing F. Vandrehjem – (Tlf. 54 85 66 99)
www.danhostel.dk/hostel/danhostel-nykoebing-falster
Hotel Liselund – Sundby – (Tlf. 54 85 15 66)
www.hotelliselund.dk
Hotel Falster – (Tlf. 54 85 93 93)
www.hotel-falster.dk
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