
Nykøbing Falster Hallen • Nr. Boulevard 4 b • 4800 Nykøbing F.
27. maj fra 14.00-19.00 og 28. maj 2017 fra 10.00-16.00

GasshukuDANSK 2017
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Sensei Henrik Larsen, 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 Torben Svendsen 7. dan

Sensei Svendsen har trænet karate siden 1976.

Boet og trænet med Higaonna Sensei af flere 
omgange.

Deltaget på over 100 Gasshukuer verden over.

Arbejder dagligt med ManuVision – hvor rela-
tionen mellem kroppen og sindet er i fokus.

Sensei Yonekazu Uehara, 8. dan

Uehara Sensei er en af Higaonna Sensei ældste 
elever og underviser i Higaonna Sensei’s dojo på 
Okinawa.

Uehara Sensei betragtes som en af Okinawa’s 
mest erfarne instruktører.
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Bodhidharma
Bodhidharma var en indisk munk, der i det 5. år-
hundrede rejste ind i Kina, og han anderkendes 

i dag, som grundlægger af Zen Buddhismen 
og Shaolin Kung Fu.

Bodhidharma er et ikon inden  
for karate, da han betragtes som  

stamfaderen til al karate. 
 

I Japan betegnes han som
Daruma og som et symbol på: 

“Aldrig at give op”. En af de  
vigtigste værdier i karate.

Sensei Katsuya Yamashiro, 8. dan

Chefinstruktør for Japan.

Sensei Yamashiro har hele 8 første/anden plads-
er i “Okinawa full-contact karate”.  

Yamashiro Sensei har sin egen dojo i Naha, 
Okinawa, men er en af Higaonna Sensei’s mest 
betroede elever på Okinawa og chefinstruktør 
for Okinawa.



Overnatning i Nykøbing F.
Hytter  Overnat i en af Falster City Campings 19 hytter  

De er relative små, med 4 køjer i hver, men en god 
mulighed for, at bo hyggeligt og tørt til en billig penge.  
Man bestiller selv direkte på  www.fccamp.dk. eller tlf. 
61 65 65 93.

  
Person pr. nat  80 kr.   
(Man skal selv medbringe sengelinned.) 
 
Singlehytte pr. nat  160 kr.   
(Man skal selv medbringe sengelinned.) 
 
Morgenmad 20 kr. pr. person.

Skole overnatning Sophieskolen,  
Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing Falster 
Der er mulighed for overnatning på Sophieskolen. 
Skolen ligger i nærheden af hallen. Overnatter man 
på skolen, skal man selv medbringe liggeunderlag og 
sovepose.  
 
Pris 30 kr.  pr. person

Hoteller / Nykøbing F. Vandrehjem – (Tlf. 54 85 66 99)
Vandrehjem www.danhostel.dk/hostel/danhostel-nykoebing-falster  

 
Hotel Liselund – Sundby – (Tlf. 54 85 15 66) 
www.hotelliselund.dk 
 
Hotel Falster – (Tlf. 54 85 93 93) 
www.hotel-falster.dk

Gasshuku
Træner man Okinawa Goju Ryu Karate, deltager man også på Gasshukuerne.
Disse weekendsamlinger, to gange om året, er en lige så vigtig del af karaten, 
som det er at passe sin daglige træning.
 
Gasshukuerne er helt unikke inden for Okinawa Goju Ryu Karate og hvor andre 
stilarter mødes til konkurrencer – mødes vi, for at vi alle kan blive dygtigere…

To gange om året inviterer vi verdens dygtigste instruktører til Danmark, hvilket 
giver en helt enestående mulighed, for at afdække nye sider af vores karate..
 
Gasshukuerne er for alle uanset alder, køn og baggrund…

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

v	Lørdag den 27. maj 14.00 - 19.00 Alle grader

v	Søndag den 28. maj 10.00 - 16.00 Alle grader

Tilmelding
Tilmelding til gasshukuet skal ske til din instruktør ved at aflevere denne slip, 
senest den 11. maj 2017.

Klub: 

Navn: 

Grad: 

  1 dag (320 kr.) kr. 

  2 dage (480 kr.) kr. 

  Indkvartering på skolen (30 kr.) kr.  

  T-shirt (kryds størrelse af forneden) (200 kr.) kr. 

I alt   kr. 

Gasshuku T-shirt
Damemodel – 100% bomuld, forkrympet, Medium fit

Herrermodel –  100 % bomuld, forkrympet, Medium fit

Vælg farve

S M L XL XXL

XS

SORT HVID RØD

S M L XL

Indisk munk, der betegnes som stamfaderen til karate.I Japan hedder han, Daruma og er symbol for: ”Aldrig at give op”.

Bodhidharma

Tilmelder man sig senere end den 11. maj, kan man ikke bestille T-shirt


