Hej!
DK kommer att arrangera Workshop & Domarkurser vid minst tre olika tillfällen under 2022, först ut är i
Göteborg den 21 – 22 maj, med Kata på lördagen och Kumite på söndagen. Vi kommer att ha Västra´s
Distriktsgrupp på mattan för att öva med och examinera den praktiska delen.
Det är ytterst viktigt att Du som redan har licens också tar tillfället i akt att komma igång igen efter det
långa tävlingsuppehållet som blev en konsekvens av Pandemin. När vi ändå samlar er domare med licens
så passar vi också på att arrangera en domarkurs för nya domare.
Vi går igenom ALLA nya regeluppdateringar som; Wakarete / Tsuzukete / Passivitet / Det nya YLsystemet med 2 st flaggdomare och 1 referee etc. etc.
Det enda detta kostar Dig är din tid! Workshop & Kursen är helt kostnadsfri, DK bjuder på fika och lunch
under båda dagarna samt en middag på lördag kväll! Man kan även söka ersättning för resa och
övernattning via denna länk;
https://www.swekarate.se/foreningshjalp/sokbidrag/aterstartsstodif20212022/
Obs!
Detta är då helt kostnadsfritt, ni kan i klubben även inom, ramen för Återstartsstöd – Utbildning, redan nu söka
kostnadstäckning för resa och boende, se länken nedan. Sök i god tid för att säkerställa bidraget!

Man kan bo på Kvibergs Vandrarhem, alternativt Kviberg Park Hotell som ligger väldigt nära där vi har vår
Seminarium & kurs. Fullt schema sänder DK till dig när du anmält dig!

Lördag 21/5 startar vi kl. 10.00 Kata, fört i GBG Karate Akademis lokaler och är klara vid ca kl. 16.30.
Under dagen flyttar vi till Valhalla Sporthall, Samuari Dojo´s lokaler för den praktiska delen.
Därefter äter vi middag tillsammans så att alla kan lära känna varandra!

Söndag 22/5 startar vi kl. 10.00 Kumite, i GBG Karate Akademis lokaler, vi har sen den praktiska delen i
Pjäshallen som nästan ligger vägg i vägg. Vi är klara vid ca 16.30.

Vänligen anmäl ditt deltagande så snart Du kan, dock senast DK tillhanda den 16/5 via mail till DK;
dk@swekarate.se

