
April 2019 

Kære alle karatebørn og forældre, 

 
Der bliver holdt børnegasshuku fredag den 17. maj 2019 fra kl. 12.00 til 15.00 i Nykøbing Falster Hallen. 

Dette års udenlandske instruktører kommer fra henholdsvis Japan og England: 
Terauchi Sensei er 9. dan og er dermed den højst graduerede instruktør inden for IOGKF, kun overgået af 
den legendariske Morio Higaonna Sensei. Han kommer hele vejen fra Tokyo, hvor han har sin egen dojo. 
Sensei Linda, er 7. dan og den højest graduerede kvinde indenfor IOGKF. Hun er professionel 
karateinstruktør og har sin egen dojo i London. 
Derudover underviser Danmarks chefinstruktør Sensei Henrik Larsen (8. dan) og klubbens egen Sensei 
Daniella Jørgensen (6. dan) 

Bus til gasshukuet: Klubben arrangerer som vanligt en bus til og fra børnegasshukuet. Nærmere tider 
meldes ud på hjemmesiden og Facebook i ugen op til gasshukuet. 
 

Det anbefales, at de yngste børn og børn, som er med på gasshuku for første gang, har en forælder med. Vi 
har altid mange børn med og børneinstruktørerne vil være med til at assistere til træningen det meste af 
tiden. Det vil derfor være rart at have et par forældre i hallen også. 
 

Bussen koster 100 kr./pers, som kan betales sammen med tilmeldingen til gasshukuet.  
 

T-shirt: I forbindelse med gasshukuet er der lavet en unik T-shirt, som I kan bestille nedenfor. 
 
Medlemsbog: Husk at medbringe medlemsbogen, så den kan blive underskrevet. 
 
Tilmelding: For at tilmelde jer gasshukuet skal I returnere det nederste af siden i en konvolut påført navn. 
I skal huske at krydse af om I skal have en T-shirt, og om I skal med bussen, herunder hvor mange der skal 
med bussen. Der kan betales kontant eller over MobilePay: 64094. Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. maj! 
 
Vi håber at se jer alle! 

Mvh. Østerbro Karateskole 
_______________________________________________________________________________________________ 
Tilmelding til Børnegasshuku 17. maj 2019 i Nykøbing F. Hallen 

Navn:  ___________________________________________________  

Vil med til gasshuku (350 kr.): _________   

Vil gerne købe en unik T-shirt (150 kr.) Sæt ring om den ønskede farve og størrelse: RØD SORT 

5-6 år 7-8 år 9-11 år 12-14 år S M XL XXL 

 

Vil gerne med bussen (sæt kryds):  ________ (100 kr.)      Forælder med bus (skriv antal):  _________ (100 kr./pers.) 

 

Samlet beløb betalt: ______________________ 

Kontakt-info (forælder/værge): Navn/mobil 

______________________________________________________/____________________________ 

      


