HDKI Denmark og Odder Shotokan Karate Do-Kai inviterer hermed til
AUTUMN CAMP 2017
med Sensei SCOTT LANGLEY, 6th DAN HDKI

HVORNÅR:
Fredag d. 24/11-2017 (16:00) til Søndag d. 26/11-2017 (12:00)
HVOR:
Odder (eksakt lokation/adresse de enkelte dage TBD)
HVEM:
Medlemmer af HDKI har fortrinsret til pladser - men spørg bare ... vi finder nok en plads til dig
TILMELDING/BETALING
1/ TILMELDING: Send en e-mail med information om:
navn, alder, klub og grad samt hvad dage du deltager til:
hdkidenmark@gmail.com
2/ BETALING:
Reg. no: 6116 Konto nr. 0008308993 (incl. navn, alder, klub og grad)
eller via MobilePay på nr. 5119 8236 (incl. navn, alder, klub og grad)
Bemærk at man skal BÅDE tilmelde sig per e-mail og SÅ betale – altså BEGGE dele. Man er først tilmeldt når der 1.
er betalt og 2. man har modtaget en bekræftelse på e-mail.
Antallet af pladser er begrænset
SIDSTE TILMELDINGSFRIST:
Lørdag d. 11/11-2017
PRAKTISK INFO:
EVT. Overnatning:
Kommer du/i langvejs fra og har brug for overnatning kan vi være behjælpelige (Dojo)
Fællesspisning Lørdag:
Vi påtænker et arrangement lørdag aften - mere info senere
For dem der evt. overnatter fredag finder vi på noget...
PROGRAM/TIDER (ret til ændringer forbeholdes):

FREDAG d. 24/11-2017
16:00 - 17:00 Børn/unge under 15 (farvede bælter)
17:00 - 18:00 Voksne (15år og derover) samt alle 3.kyu-dan grader
LØRDAG d. 25/11-2017
9:00 - 10:00 Børn/unge under 15 (farvede bælter)
10:00 - 11:30 Voksne (15 år og derover) samt alle 3.kyu-dan grader
pause
13:00 - 14:30 3.kyu-dan grader
Evt. dan-graduering (ikke endeligt fastlagt)
Aften: fællesarrangement (mere info senere)

SØNDAG d. 26/11-2017
9:00 - 10:00 Børn/unge under 15 (farvede bælter)
10:00 - 11:30 Voksne (15år og derover) samt alle 3.kyu-dan grader
Priser (HDKI medlemmer):
Børn/unge under 15 år (10-4. kyu grader/farvede bælter):
200,- for en dag
400,- for alle dage
Voksne samt alle 3.kyu til dan grader:
300,- for en dag
500,- for alle dage
IKKE HDKI medlemmer: ovennævnte priser +75,- ekstra
Obs: Ovenævnte priser dækker kun for træning.
Spørgsmål vedr. dette arrangement kan rettes til
hdkidenmark@gmail.com
eller
odder.karate@gmail.com
samt telefon (Henriette Jensen) på 5119 8236 (bedst aften)
Invitationen opdateres løbende på
http://www.odder-karate.dk/
https://www.facebook.com/HDKI.DK/
OSU - vel mødt !!

