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Klubbleder 
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Treningssamling med Sihan Brian Fitkin 7. dan   

Horten karateklubb inviterer til treningssamling 9. – 11. November med Sihan Fitkin. 
Samlingen finner sted i klubbens dojo på Falkensten. For de som ikke vet det så er 
Shihan Fitikin en av de fremste innen stilartens tekniske kompendium. Shihan Fitkin 
er også anerkjent for sine evner innen bevegelse og timing. Dette er fantastisk 
anledning til å trene med en av de beste utøverne i vår stilart gjennom tidene.  
Samlingen vil i all hovedsak være kumiterelatert og ta for seg viktigheten av 
fotarbeidet og timing. Men det blir noe kata for høyere graderte. Se beskrivelse på 
innhold og nivå under. NKO kumitegruppa og landslaget er spesielt velkomne. 

Program 

Fredag 9. November 
Kl 18:00 – 19:00: Kumite Nybegynner / 12-7 mon / 10-9 kyu 
kl 19:00 – 20:30: Kumite 6. mon og over / 8 kyu og over 

Lørdag 10. November 
kl 10:00 – 11:30: Kumite 6. mon og over / 8 kyu og over 
kl 11:30 – 12:30: Kumite Nybegynner / 12-7 mon / 10-9 kyu 

Lørdag 10. November 
kl 12:30 – 14:00: Kumite 6. mon og over / 8 kyu og over 
kl 14:00 til kl 16:30 Kumite Nybegynner / 12-7 mon / 10-9 kyu 
kl 16:30 – 18:00: Kata   2. Kyu og over 

Søndag 11. November 
kl 10:00 – 11:30: Kondisjon Kick and box – ta med en venn eller kjæreste.  

Det er mulig denne avholdes på WellnessClub i Horten.   

Endringer kan forekomme så følg med på samlingen.  

Pris:  Pris for denne herligheten er kr. 300,- som betales ved treningsstart. 

Overnatting:  For tilreisende utøvere vil det være anledning til å overnatte i dojen, det 
er også mulig mulig å kontkte Bård Brodshaug for de som ønsker 
overnatting på hotell.  


