Glostrup Karate Klub
Søndervangskolen Florasvej 2, 2600 Glostrup
www.glostrupkarateklub.dk

Medlem af
S.K.I.F. Danmark
Dansk Karate Forbund
G.S.I
DGI

OSS!
KATA-venskabsstævne
i Glostrup - lørdag d. 15. juni 2019 kl. 9.00 - 14.00
Alle klubberne løfter i flok, som vi plejer: Hver Klub:
- har min. én dommer med
- har fantastiske forældre der donerer/bager/medbringer kage, da deltagerne får en
juice og et stykke kage efter deltagelsen.
- har 1-2 forældre til at hjælpe til som official (de kommer selvfølgelig til at sidde på det
areal, hvor deres egne børn kommer på)
- sender mindst én aktiv person, fredag d.14.juni kl. 16.30 og hjælper med at stille op
- hjælper til med at rydde op efter stævnet.
Stævnet er ment som et øvelsesstævne - hovedsageligt for bredden og specielt let øvede
Det er VIGTIGT, at de, der kommer til venskabsstævnerne, kan bevare tilliden til, at her
kan man øve sig på eget niveau og dermed få en god dag og mulighed for at få erfaring og
udvikle sig sammen med andre klubber.
I skal derfor ved tilmelding være opmærksom på at placere jer i den rigtige kategori:
1. - ikke før været til stævne ved stævne, måske en enkelt gang som uøvet ved
breddestævne
2. - let øvet har deltaget i småstævner og vil gerne udvikle sig til at blive bedre - men
er bestemt ikke elite
3. øvede, talent, elite - har gået på talent/elite træningshold og har erfaring i at stille
op.
Det er også vigtigt, at I ved tilmeldingen påfører alder i form af fødselsdag
I skal tilmelde jer til jeres klubinstruktør senest 4.juni, så klubben kan tilmelde jer
samlet.
Pris pr deltager kr.100,HUSK!
Venskabsstævnerne er udviklingsstævner. Det vigtigste ved disse stævner er, at alle får
en god dag så medbring godt humør, kammeratskab, forældre, bedsteforældre og
søskende eller venner.
Glæder os til at se jer.
Jesper, Østerbro Karate
Walther og Anne Glostrup Karate
Yujo-kai
v/ Anne & Walther Kjøng
60777695
annekjong22@gmail.com

