


Norwegian Karate Association JKA og Lura Karateklubb har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig
velkommen til Vintergasshuku 2022 på Forus (Stavanger). Treningssamlingen er åpen for alle som ønsker å
delta uavhengig av stilart eller organisasjon.

Arrangør: Norwegian Karate Association JKA.
Teknisk arrangør: Lura Karateklubb.
Kontaktperson: Rune Magne Johannessen, mobil 91 71 03 10 og e-post runemagne@lurakk.no

STED OG DATO

Vår Energi Arena Forus, Moseidsletta 41, 4052 Røyneberg.
Fredag 2. desember til søndag 4. desember 2022.

PÅMELDING OG BETALING

Betaling for gasshuku må skje innen 30. november 2022. Samlet betaling for gasshuku (trening og
gradering) gjøres til Lura Karateklubb på konto: 1503.18.85482. Merk betalingen med “Vintergasshuku
2022, «klubbnavn»”. Kontroller at innbetalt beløp stemmer med summen på påmeldingslisten.

Liste over deltakere sendes til Lura Karateklubb på e-post runemagne@lurakk.no

DELTAKELSE

Gasshukuen er åpen for alle seniorer over 13 år og for juniorer fra og med 9. kyu (belte med gul stripe).

PRIS

Junior (til og med 12 år) kr. 650,-
Senior (fra og med 13 år) kr. 850,-

Fra og med tredje deltaker fra samme husstand er det gratis deltakeravgift for den yngste i husstanden.

Dette forutsetter at klubbene administrerer dette ved påmelding.

GRADERING

På vintergasshukuen er det mulighet for graderinger opptil 4. DAN JKA. Priser for gradering:

0. - 1. kyu kr.  200,-
Shodan ( 1. DAN) kr. 1.400,-
Nidan ( 2. DAN) kr. 1.500,-
Sandan ( 3. DAN)  kr. 2.000,-
Yondan ( 4. DAN) kr. 2.500,-

mailto:runemagne@lurakk.no


TRENINGSTIDER

Fredag 2/12:         17.00 - 18.00 Trening Juniorer
18.30 - 21.00 Trening Seniorer

Lørdag 3/12:         10.30 - 12.45 Trening Juniorer 
13.00 - 16.00 Trening Seniorer

Tidspunkt for DAN-gradering blir fastsatt senere.

Søndag 4/12:        10.30 - 12.45 Trening Juniorer 
13.00 - 16.00 Trening Seniorer

Tidspunkt for kyu-gradering blir fastsatt senere.

INNDELING AV PARTI

Det er planlagt å dele treningen i 4 partier pr. junior og senior:

Junior-inndeling:                      Senior-inndeling:
3. - 1. kyu                                   Alle DAN inkl. juniorer
5. - 4. kyu                                   3. - 1. kyu
7. - 6. kyu                                   5. - 4. kyu
9. - 8. kyu                                   8. - 6. kyu

HOTELL

Det er reservert hotell til dette arrangementet på Scandic Stavanger Forus. Klubber og deltagere står
fritt til å benytte andre overnattingsmuligheter om ønskelig.

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2, 4033 STAVANGER
Telefon: 21 61 48 00

Nettside:
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-stavanger-forus

Rom/frokost i enkeltrom pr. rom pr. døgn NOK 890,-
Rom/frokost i dobbeltrom pr. rom pr. døgn NOK 990,-
Rom/frokost i trippelrom pr. rom pr. døgn NOK 1.230,-

*Rom bookes via bookingkode BLUR021222 på hotellets nettside og den vil være aktiv frem til 18.
november 2022.

- Gå inn på scandichotels.no
- Sørg for at språket er norsk eller engelsk
- Skriv inn Scandic Forus under "Hvor ønsker du å bo"
- Skriv inn ønsket dato for overnatting
- Skriv inn BLUR021222 under feltet som heter "bookingkode, bonus cheque eller bonusnatt"

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-stavanger-forus
http://scandichotels.no/


- Fullfør bookingen ved å legge inn personalia, kortnummer som garanti etc

TRANSPORT

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt dersom det er mulig.

Klubbene er selv ansvarlig for transport til Stavanger. Forus ligger sentralt plassert ikke langt fra Stavanger
Lufthavn, Sola. Sjekk SAS, Flyr eller Norwegian for best pris.

Fra Stavanger Lufthavn kommer man seg til Forus med rutebuss 42 eller taxi. Buss og taxi er lokalisert
rett utenfor terminalbygget. Buss 42 går stort sett 2 ganger i timen (56 og 26) fra holdeplass 3 utenfor
terminalen og bussen bruker ca 30 min. til Forus.

PARKERING

Parkering mot avgift ved hallen. De to første timene er gratis! Du betaler ved å taste inn

registreringsnummeret ditt på sesam-sesam.com innen 48 timer etter utkjøring eller registrer deg i appen

eller på sesam-sesam.com for automatisk betaling.

Avgift pr time:

- Første 2 timer gratis

- Time 3: 5 kr

- Fra time 4: 14kr pr påbegynte time

- Max pris pr døgn 50,-

- Etter 24 timer er det 50 kr pr påbegynte døgn.

Man begynner ikke ny gratis tid eller timepris når du begynner på døgn nr 2.

KIOSK

Fra det gode utvalget i kiosken i hallen kan du kjøpe noe godt å spise og drikke. Det vil også være mulig å
kjøpe karateutstyr og nye belter i hallen.

DIVERSE

BILDER/FILM: Det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli
publisert i redaksjonell sammenheng på www.norwegiankarateassociation.no

VELKOMMEN TIL FORUS!

http://www.norwegiankarateassociation.no

