
September 2022 

Kære alle karatekaer, 

 

IOGKF Danmark og Vordingborg Karateklub inviterer til det årlige Danmarksmesterskab i Okinawa Goju 

Ryu karate. 

Lørdag den 8. oktober 2022 

 i DGI Huset, Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg 

Stævnestart er kl. 9.00, så alle skal være i hallen senest kl. 8.30. 

Stævnet er for alle medlemmer; børn, unge og voksne. Der konkurreres i kumite-kategorier og i kata-

kategorier, og grupperne inddeles efter køn, alder og grad. Ud over en hyggelig dag sammen med 

klubkammeraterne og en chance for at lære dem fra de andre klubber at kende, er stævnet en god 

mulighed for at udfordre sig selv. Det kræver f.eks. stort mod og koncentration at stå alene på gulvet og 

udføre en kata. 

For at tilmelde jer stævnet, skal I returnere det nederste af siden påført navn, alder, grad og køn samt 

hvilke kategorier, I vil deltage i. Hvis I er i tvivl om, hvad I skal stille op i, så kan jeres instruktør hjælpe jer. 

Prisen for deltagelse er 150 kr. uanset antallet af kategorier man vælger at stille op i. Klubben arrangerer 

bustransport til stævnet. Prisen for bussen er 100 kr./pers. Nærmere bus-information (afgang, forventet 

hjemkomst mv.) meldes ud på hjemmesiden og Facebook i ugen op til stævnet. Tilmeldingsfristen er 

torsdag d. 22. sept. - Husk LIGE penge og tilmeldingsseddel i en kuvert! Det er også muligt at betale via 

MobilePay på nr. 64094 (Skriv ’Stævne’ i kommentarfeltet samt navnet på deltager ved betaling). 

Børn skal aflevere tilmeldingssedlen til sin instruktør. Voksne og unge på voksenholdene afleverer hos 

Sensei Anja. 

 

Venlig hilsen  

Østerbro Karate Skole 

 

Tilmelding til IOGKF DM 2022 

Navn:  _____________________________________________ Alder:    ______ Grad:     _______ 

Dreng: ____ Pige: ____ (sæt ét kryds) 

Prisen er 150 kr. for deltagelse - uanset antallet af kategorier.     

KATA kyu-klasse (sæt kryds):         _____  KATA åben klasse (sæt kryds):                        _____ 

KUMITE kyu-klasse (sæt kryds):    _____  KUMITE åben klasse (sæt kryds):                   _____ 

Master (+35) KATA (sæt kryds):    _____  Master (+35) KUMITE (sæt kryds):                _____ 

Kører med bussen (100 kr.):          _____  Forældre med bussen (100kr/pers):             _____ 

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

______________________________________________________/______________________________  

      


