
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 23. August  
Kl. 17:30 Fælles træning for alle grader – fyldt 8 år! 
Kl. 19:00 Omklædning og hjem til Greve Karate 
Kl. 19:30 Fælles spisning/ hygge i klubben 
Man skal tilmelde sig her. Spiser man med, skal man medbringe en ret. 
Kl. 21:00 Slut – afhentning 
      

Lørdag den 24. August  
Kl. 09:00-10:00 TRÆNING for Kids & børn 1 (Ca. 4-10 år) Hvidbælter med 
ingen eller få streger. Du må gerne tage din mor, far eller en ven med. 
 
Kl. 10:00-11:15 TRÆNING for Børn 2 og B&U 1-2 (Ca. 7-13 år) Hvidbælter 
med flere streger til og med gult. Du må gerne tage din mor, far eller en ven 
med. 
 
Kl. 11:30-13:30 TRÆNING for B&U 3-4 og Voksenholdet  
(Voksne på alle niveauer. Øvede børn og ungdom)  
m. Landstræneren Allan Busk 
 
Kl. 14:00-16:00 TRÆNING for ELITETEAMET  
& talentcenterkæmpere fra B&U 4 – m. Landstræneren Allan Busk 
(Samt øvrige Landsholdskæmpere og talentcenterkæmpere)  
 
Kl. 17:00 Fælles spisning (på Golden House) for konkurrenceholdet, 
talentholdet, eliteteamet, B&U 4 og voksenholdet. Man skal tilmelde sig her. 
Spisning er inkl. i prisen. Drikkevarer på egen regning. Der er dog max. Plads 
til 100. Forældre kan også være med for egen regning. 
      

Søndag den 25. August  
Kl. 09:00-10:30 TRÆNING for KONKURRENCEHOLDET & TALENTHOLDET  
Samt konkurrencekæmpere fra forbundets klubber fyldt 8 år 
 
Kl. 11:00 – 13:00 TRÆNING for ELITETEAMET  
& talentcenterkæmpere fra Talentholdet 
(Samt øvrige Landsholdskæmpere og talentcenterkæmpere) 
 
 
 

FREDAG D. 23. til SØNDAG D. 25. AUGUST 

TRÆNINGSLEJR 

 



 

 

PRISER & TILMELDING FOREGÅR VIA KLUBNET 
 

Kids, børn 1-2, B&U 1-2   100,- kr. 

Konkurrenceholdet, talentholdet,  
eliteteamet, B&U 4 og voksenholdet    
Prisen er inkl. spisning lørdag aften og træning m.m.  400,- kr. 

 
Særlig pris for jer, der deltog ved KICK it JUNI 2019!  
Deltog du i forårets sponsorevent? – Hvis ja, er det billigere for dig.  
Dette vælges dette i tilmeldingen på klubnettet. 
Kids, børn 1-2, B&U 1-2   0,- kr. 

Konkurrenceholdet, talentholdet,  
eliteteamet, B&U 4 og voksenholdet   150,- kr. 

 
Årets T-shirt      
Du kan også bestille klubbens t-shirt  
Se størrelser når du tilmelder dig på klubnet 
Der er 60 t-shirts totalt, så det er først til mølle. 
DOG SENEST D. 25. juli – så har du den til lejren.  150,- kr. 

 
Vi har brug for hjælp til at lægge 600 måtter  
Træningen foregår i Greve Idrætscenter, og I må meget gerne hjælpe med 
at lægge de mange måtter. Når I tilmelder via klubnet – Kryds af om du har 
mulighed for at hjælpe. 

Medbring liste (Husk) 
Gi + dit udstyr 
Træningsdragt/tøj  
 
Kontakt 
Spørgsmål eller er der behov for at få fat på os på lejren 
Tlf. 20 65 95 66/ info@grevekarate.dk 

Greve Karate inviterer alle klubbens medlemmer til en fantastisk 
start på sæsonen 
På japansk kalder man en træningslejr for et ”GASSHUKU”. Hvert år afholder 
Greve Karate en stor træningslejr.  

Mor, far, søskende eller en ven kan træne gratis med! 
Træningslejren er for alle Greve Karates medlemmer! På nogle af 
træningerne kan du endda invitere din mor eller far med – eller måske en 
ven. Fuldstændig ligesom vores megafede fælles lørdags-træninger. Se i 
programmet, hvornår du kan det. Du kan tage 1 person med.  
 

 

 

 
 
 

 

 

Fokus på venskab, smil og sved på panden  
– Det elsker vi i Greve Karate 
Fællesskab er vigtigt for os. Også på tværs af hold og alder. Derfor laver vi 
stor træning fredag, hvor vi alle sammen mødes. På de andre træninger er 
du sammen med kæmpere på eget niveau.  

FREDAG fællesspisning og hygge i klubben kl. 19:30-21:00 
Det er super hyggeligt, og vi laver en masse sjov. På lejren er det selvfølgelig 
lige så vigtigt med tid til det sociale med vennerne. 
OBS! Deltager man FREDAG i fælles spisning/ hygge, skal man medbringe en 
ret til fælles buffeten. Husk at man skal tilmelde sig til dette.  
 
Hvor foregår det henne? 
Træningen foregår i Greve Idrætscenter Lillevangsvej. Fredagshyggen foregår 
i vores egen klub. Håndværkerbyen 45, 2670 Greve. 
Fællesspisning lørdag foregår på Golden House, Mosede centeret 


