VESTJYSK
FRITIDSCENTER
ULFBORG

TENSHINKAN
DANMARK/SVERIGE
STILARTSMESTERSKAB
D. 8-9MARTS
S T Æ V N E T
D E R
K O M B I N E R E
M E S T E R S K A B
M E D
S O C I A L T
F Æ L L E S S K A B

Det der er det vigtigste ved dette
stævne, er at klubberne mødes
og venskaber skabes på tværs af
Tenshinikan Danmark/Sverige.
Der for er det vigtigt at alle klubber bakker op om arrangementet,
BIG TIME da vi ellers ikke vil
kunne lave et stævne med en vis
tyngde og kvalitet.
Søndag fra 10:30 -12:00
Vil der være en instruktør træning, her går vi Tai Sabaki og
Happo Dosa igennem .
Er der specielle ønsker til mad,
bedes det påføres ved tilmeldingen, da der ellers bliver bestilt
blandede Pizza.
Jeg håber på stor opbakning
Ossu
Shihan Alex
TENSHINKAN MESTERSKABER
2014

Der er absolut sidste tilmeldingsfrist
Fredag d. 28. feb.
Alex U. Rosenbæk
Telefon: 22454716
E-mail: tenshinkan@live.dk

Hermed indbydes til Tenshinkan DM 2014, kæmperne vil blive
inddelt i puljer efter alder og grader.
Med andre ord: Udvikling og oplevelser til alle på en sportslig,
fair måde. Ved tilmelding, tilmeldes i både kumite og kata, så
det er ikke muligt kun at deltage i en disciplin.
Tid:
10:00.
18:00.
19:00.
20:00.
24:00.

Bliver vi registreret og melder klar
Forventes stævnet at være ovre
Pizza og saftevand
Film på storskærm (Ant Boy)
Skal vi i soveposerne

Søndag.
09:00. morgenmad
10:00. Tager børnene hjem.
10:30. formiddags træning, kun for instruktører
12.00. Slutter hele arrangementet

ADRESSE: VESTJYSK FRITIDSCENTER SPORTSVEJ 1,
6990 ULFBROG.
Der kæmpes efter WKF. Regler.
Stævnet er lavet som et lille stævne, hvor det sociale er i hovedsædet, så
eleverne hjælper til med at styre dommer borde og gøre kæmpere klar.
Husk kan man ikke en kata, laver man bare sonoba tsuki

Pris for hele arrangementet, der dækker stævnet + forplejning 200 Danske kroner.

