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Nykøbing Falster Hallen • Nr. Boulevard 4 b • 4800 Nykøbing F.
Fredag den 17. maj 2019 kl. 12.00 - 15.00

T-shirt 
Et unikt design skabt af Dan Harder. Et design som kun kan købes 
på dette Gasshuku.

Dragen går i japansk mytologi helt tilbage til 600-tallet og fore-
findes i mange forskellige varianter. Nogle har vinger og kan 
flyve, mens en enkelt har hele otte hoveder. Den mest alminde-
lige drage ligner en slange med skæl, takker på ryggen og fire 
ben. Den japanske drage symboliserer visdom, succes og styrke 

Gasshuku
Et Gasshuku er en vigtig del, af selve karatetræningen og skal 
derfor ikke betragtes, som et ekstra tilbud, men en enesående 
chancen for, at bliver man undervist, af nogle af verdens dyg-
tigste instruktører. Børnene vil samtidig opleve en unik sam-
hørigheden, med andre børn, fra hele Danmark.

Gasshukuerne er så vigtige, at man skal have deltaget i minimum 
3 Gasshukuer, for at kunne blive indstillet til sortbælte.

Få alverdens instruktørers underskift på dit bælte
Hvert Gasshuku afsluttes med, at man kan få instruktørernes un-
derskrift på sit bælte. Mange børn gennem deres gamle bælter, 
når de er blevet gradueret og på den måde, kan de skabe en hel 
samling, af forskellige bælter med unikke underskrifter, med 
verdens dygtigste instruktører.

Program
Nykøbing F. Hallen • Nr. Boulevard 4 b • 4800 Nykøbing Falster

v	Fredag den 17. maj 12.00 - 15.00 Alle grader

Børne
GasshukuTilmelder man sig  senere end den 5. maj, kan man ikke bestille T-shirt
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Sensei Terauchi , 9. dan

Terauchi Sensei er en af verdens mest berømte 
karateudøvere og en 100%  japanske karatein-
struktør ”The real deal”. 

Terauchi Sensei er den højst graduerede instruk-
tør inden for IOGKF, kun overgået af den legend-
ariske Morio Higaonna Sensei.

Sensei Daniella, 6. dan 

Sensei Daniella er en af Danmarks mest rutinere-
de kvinder og har trænet og undervist i karate 
det meste af sit liv. 

Sensei Daniella har blandt andet vundet IOGKF 
Verdensmesterskab i Iri Kumite, i Connecticut, 
USA i 1994 – samt deltaget i Gasshukuer over 
det meste af verden. 

Sensei Henrik, 8. dan

World Vice Chief Instructor IOGKF

Chefinstruktør Danmark

Uddannet som “Elite træner” på Syddanske  
Universitet, på højeste europæisk niveau.

Undervist i mere end 30 forskellige lande

Grundlægger af IOGKF-Danmark

Sensei Linda, 7. dan

Sensei Linda, er med sine 7. dan, den højest 
graduerede kvinde indenfor IOGKF. Hun er kendt 
for sin effektive og kraftfulde karate, der kan 
udfordre karate-ka’er på alle niveauer.  
 
Sensei Linda er professionel karate instruktør og 
har som en af de få kvinder i verden, sin egen 
karate Dojo, som ligger i London.

Tilmelding
Tilmelding til gasshukuet skal ske til din instruktør ved at aflevere denne slip, 
senest den 5. maj 2019.

Klub: 

Navn: 

Grad: 

  Ja tak 
 Jeg tilmelder mig børne-gasshukuet (350 kr.) kr. 

  Børne-T-shirt 
 (kryds størrelse af forneden) (150 kr.) kr. 

I alt   kr. 

Gasshuku T-shirt
Børnemodel – 100% bomuld

SORT RØD

5/6 7/8 9/11 12/14

S M L XLXS

Tilmelder man sig  senere end den 5. maj, kan man ikke bestille T-shirt

Invitation til Gasshaku forår 2018 - BØRN.indd   2 28-02-2019   04:24:24


