
 
 

   Lørdag den 19. november 2016 
 

 
Greve Karate inviterer i samarbejde med Dansk Karate Forbund alle karate kids og børn 
fra bredde til elite til det 3. stævne i Greve Karate, lørdag d. 19. november 9-17. Nu også 
med klasser for de øvede.  

Er du fyldt 4 år og op til og med 13 år, og har licens i Dansk Karate forbund – så kan du være med. 
 Greve Karate Open / Panda Cup er to kumite stævner i ét. Greve Karate Open er for de øvede konkurrence 
børn 8-13 år og Panda Cup er for nybegyndere 4-13 år. 
 
Greve Karate Open 8-13 år afholdes efter WKF regler (200,- kr pr. entry) 
 (Øvede, talentcenterkæmpere og kommende landsholdskæmpere) 
 
Panda Cup 4-13 år er begynder klasser (200,- kr pr. entry) 
(For dem der er helt nye til stævner, som enten aldrig har prøvet det før, eller kun et par gange. Er du i tvivl 
om hvor du skal deltage, så kontakt Allan Kjærsgaard på 20659566) 
 
Til begge stævner kæmpes der efter WKF/DKarF´s regler. 4 og 5 årige: tandbeskyttere og handsker – fod og 
benbeskyttere er valgfrit. Fra 6 år og op: Tandbeskytter, handsker, ben- og fodbeskyttere. 
 
Hvor: Stævnet foregår i Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve 
Greve ligger ca 25 km fra København lige ved afkørsel 28 og tæt på S-tog station.  
 
Der er mulighed for gratis overnatning i Greve Karates klublokaler tæt på hallen, og der kan arrangeres 
simpel morgenmad for 3 euro pr. person.  
 
Tilmelding foregår via Sportdata – Deadline  1. november 
   
Registrering starter kl 8 og der vil være mulighed for at registrere løbende igennem dagen, dog senest 
halvanden time før ens pulje starter.  
Nærmere tidsplan og kamplister offentliggøres på Sportdata i ugen inden.  
 
Entre 20 kr pr person. Børn under 7 år gratis.  
For mere info og overnatningsmulighed, kontakt: kick@grevekarate.dk/ 20659566  


