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BREDDETRÆNING 17/9 
 

BRUNO SHIHAN & ANNE KJØNG SENSEI 
 
… byder velkommen til den første fællestræning i det som bliver et nyt tiltag i SKIF, for at vi alle 

kan mødes uden det behøver hedde sommerlejr eller turnering. Her er fokus på karate og 

relationer. 

Vi har lavet et fantastisk program for dagen, så alle kan få lidt med hjem, både karatemæssigt og 

socialt. SKIF trænger til nogle breddearrangementer, hvor vi bare kan være sammen om den 

traditionelle Shotokan-karate.  

Der er en rød tråd igennem dagen, som er delt ind i grader og undervisere: 

• Vi mødes søndag 17/9 kl. 11:00 og træner 2 x 1 time 

• Halv times pause mellem de to træningspas til vand og evt. lidt medbragt mad 

• 9.-4. kyu får undervisning i forskellige modangrebsstrategier 

• 3. kyu-dan kommer igennem Bassai dai med fokus på teknik 

• I anden time ser 3. kyu-dan på strategier i Bassai dai og hvorfor teknisk træning er 
nødvendigt  

• Imens undervises 9.-4. kyu i kumite-tekniske detaljer 

Der vil være mulighed for at købe bagværk og drikkevarer, og da vi hverken skal have medaljer, 

dommere eller leje lokaler, er arrangementet GRATIS, så tag dine klubvenner med og få en god 

oplevelse. Arrangementet afholdes i: 

Glostrup Karateklub, Yujo-Kai 

Søndervangshallen, Florasvej 2B, Glostrup 

Søndag 17/9 kl. 11:00-13:30 

For bedre planlægning bedes I tilmelde jer på SKIF.dk via formularen 

der ligger under Aktivitetsudvalg: http://www.skif.dk/side.asp?ID=40168 

 

Arrangementet er samtidig en del af konceptet 2020, som bl.a. handler om at vi i 2020 forsøger at 

slå rekorden i Japan med et endnu større antal danske deltagere end i år til deres årlige SKIF 

International Seminar. Vi er allerede mange som har lagt billet ind og det kunne være helt 

fantastisk at endnu flere forhåndsbookede hos mig, i god tid, så vi kan booke vores eget hotel og 

alle danskere kan bo samlet. Kræver min. 3. kyu at deltage. I hører nærmere. 

 

 

At være en del af et 

fællesskab, stiller krav 

til både underviser og 

elev, så mød op med et 

åbent sind og lad dig 

inspirere. 

http://www.skif.dk/side.asp?ID=40168

