
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag den 19. august 
Kl. 16:30 Mødetid og omklædning i Greve Idrætscenter 
Kl. 17:00 Infomøde for kæmpere, forældre, trænere 
Kl. 17:30Fælles  træning for alle grader (Greve Kæmpere) 
Kl. 19:00 Omklædning og hjem til Greve Karate 
Kl. 19:30 Fælles Buffet (halvdelen medbringer en ret) 
Kl. 20:00 Hygge 
Kl. 23:00 Go’ nat 
Lørdag den 20. august 
Kl. 08:00 Morgenmad 
Kl. 08:30 Afsted til hallen & omklædning 
Kl. 09:00 TRÆNING for 10-4 kyu (Begyndere, mellem og letøvede) (åben for D.Kar.F) 
Kl. 11:30 Omklædning og hjem til Greve Karate 
Kl. 12:00 Fælles Buffet for 10-4 kyu (deltagerne medbringer en ret) 
Kl. 13:00 Slut – Afhentning for 10-4 kyu 
Kl. 12:30 TRÆNING for 3 kyu – Dan (Avanceret) (åben for D.Kar.F) 
Kl. 15:30 Omklædning og hjem til Greve Karate 
Kl. 16:00 Fælles Buffet for 3 kyu – dan (resten medbringer en ret) 
Møde for kæmpere, forældre og trænere (VIGTIGT)  
FREDAG d. 19. august kl. 17:00-17:30 
Fredag aften inden vi starter træningen holder vi et ”sæson”-opstartsmøde for alle. 
Her informerer vi blandt andet om den kommende sæson, om vigtige stævner, og 
om alle sæsonens sociale aktiviteter. Vi taler også om fokus punkter i træningen og 
gradueringer.  
 

 FREDAG D. 19. & LØRDAG D. 20 AUGUST 

TRÆNINGS 
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Pris 400,- kr. 
Prisen er inkl. morgenmad lørdag, og træning m.m.  
OBS! Alle skal medbringe en ret til fælles buffeten enten fredag eller lørdag. 
Nærmere information følger. 
 
Særligt pris for kæmpere, der deltog ved KICK it MAJ 2016! 150,- kr. 
Deltog du i forårets sponsorevent? – Hvis ja, koster det kun 150,- kr  at deltage. 
Dette markeres i tilmeldingen på klubnettet.  
Årets T-Shirt 140,- kr. 
Du kan også bestille klubbens t-shirt  
Se størrelser når du tilmelder dig på klubnet 
SENEST D. 1. AUGUST – så har du den til lejren. 
Tilmelding - via Klubnet 
Vi har behov for hjælp til afvikling af Gasshuku 
Der er opgaver i forbindelse med madlavning, rengøring, indkøb, klargøring og 
diverse aktiviteter, som vi har brug for forældrehjælp til. Når I tilmelder via klubnet 
- Skriv venligst, hvornår du har mulighed for at hjælpe. (Hjælp koordineres af Sara) 
Medbring liste (Husk) Gier + dit udstyr. Træningsdragt/tøj Løbesko Jakke Skiftetøj (t-shirts, bukser m.m.) Håndklæde, Toiletsager Sovepose, Liggeunderlag, Hovedpude  
Alle skal medbringe en ret til fælles buffeten(Det bliver koordineret, hvem der 
medbringer fredag og hvem der medbringer lørdag).  
 Kontakt Spørgsmål eller er der behov for at få fat på os på lejren 
Tlf. 20 65 95 66/ info@grevekarate.dk 

Greve Karate inviterer alle klubbens medlemmer til træningslejr  
På japansk kalder man en træningslejr for et ”GASSHUKU”. Hvert år afholder Greve 
Karate en stor træningslejr. Det er NU, du har en enestående chance for at træne og 
få mange sjove oplevelser, sammen med dine venner. 
Hvem kan være med på Gasshuku (Træningslejren) 19 & 20. august? 
Det er for alle! Du kan være barn og du kan være voksen, du kan være helt ny og du 
kan være sortbælte eller landsholdskæmper. Du skal være minimum 8 år for at 
deltage den 19. og 20. august. Er du imellem 4-7 år, så skal du deltage i ”Gasshuku 
for Kids” søndag den 21. august. 

     
Fokus på venskab, smil og sved på panden – Det elsker vi i Greve Karate 
Det handler om, at få en stærk følelse af fællesskab. Nogle gange træner du side om 
side med nogle af de bedste kæmpere i Europa, og andre gange er du sammen med 
kæmpere på eget niveau. Så har du tid til at fordybe dig, med alle de spændende 
udfordringer karate giver. På lejren er det selvfølgelig lige så vigtigt med tid til det 
sociale og en masse hygge. For det drejer sig ikke kun om træning, men også om at 
få mange sjove oplevelser med vennerne. 
Overnatning 
Mange sover i klubben fra fredag til lørdag. Det er super hyggeligt, og vi laver en 
masse sjov. Det er valgfrit om du vil overnatte i klubben. Forældre er ligeledes 
velkomne til at være her. 
Hvor foregår det henne? 
Træning foregår i Greve Idrætscenter Lillevangsvej. Øvrige aktiviteter, overnatning 
m.m. foregår i vores egen klub. Håndværkerbyen 45, 2670 Greve 


