
28.juli-1.aug 



STEDET: Så er tiden kommet til endnu et Europæisk Gasshuku …. Denne gang afholdes det i den natur-

skønne skotske by Stirling. 

Stirling en skotsk købstad og tidlige-

re befæstet kongeby.  

Byen var Skotlands hovedstad indtil 

hovedstaden blev flyttet 

til Edinburgh.  

Stirling ligger for enden 

af Forth fjorden og selve bebyggelsen 

er samlet omkring det højtliggen-

de Stirling Castle og den gamle mid-

delalderby. Byen er center for statsli-

ge og kommunale aktiviteter ligesom 

der findes et universitet. 

På netop dette universitet afholdes 

årets Gasshuku. - I smukke omgivel-

ser tilbydes en uges god træning 

samt en bred vifte af ekstra fritids-

aktiviteter.  

 

I år vil alt foregå indenfor universitets-området - både træningen og indkvarteringen. Alt indenfor gå-

afstand. Dette års Gasshuku vil i den grad favne begreberne samvær og fællesskab. På området vil du bl.a 

kunne finde: et indkøbsområde med bank, rejsebureau, apotek og supermarked, omfattende indendørs og 

udendørs idrætsanlæg, et 50 meters svømmebassin, en 9-hullers golfbane, diverse caféer og restauranter, en 

offentlig tilgængelig kunstsamling, butikker og deli’s.  



TRÆNINGEN: Instruktørerne på dette Gasshuku vil foruden Okinawa Goju-Ryu’s stormester 

Higaonna Morio Sensei, være Tetsuji Nakamura Sensei, Sensei Ernie Molyneux og Sensei Henrik Larsen. 

Pris for 5 dages træning med nogle af verdens bedste instruktører:  1700,- 



TRÆNING: (Junior Gasshuku, 5-15 år)  

Pris for træningen: 900,- 

INDKVARTERING: Som beskrevet i indledningen vil al indkvartering være indenfor universitets-

området. Der vil være de 4 nedenstående muligheder: 

Willow Court Alexander Townhouses Alexander Court  Spittal Hill & Pendreich 

Way 



Willow Court: 

Alexander Townhouses: 

Alexander Court: 

Spittal Hill & Pendreich Way: 

Willow Court er et centralt placeret topklasse hotel med alle moderne hotelfaciliteter. I hotellets underetage fin-

des café og vaskeri. Alle gæster har adgang til delt opholdsstue med TV samt fælles køkkenfaciliteter. Der er i 

alt 30 værelser med dobbeltseng. 

PRIS: 4250,- pr.pers for 6 nætter (27. juli-2. aug) inkl. morgenmad, frokost og aftensmad samt Welcome Party            

(150,- ekstra for Sayonara Party) 

Alexander Townhouses er placeret i den nord-østlige del af universitets-området. Hvert byhus har i alt 9 enkelt-

værelser, fordelt på 3 etager. I stueetagen findes fuld udstyret køkken, toilet/bad, opholdstue samt et sovevæelse. 

På de 2 næste etager findes 4 soveværelser samt 1 badeværelse. 

PRIS: 3100,- pr.pers for 6 nætter (27. juli-2. aug) inkl. morgenmad, frokost og aftensmad samt Welcome Party            

(150,- ekstra for Sayonara Party)   

Alexander Court er placeret centralt med 5, 6 eller 7 soveværelses lejligheder. (enkeltværelser) Hver lejlighed 

har fuldt udstyret køkken, 2 badeværelser og opholdsstue. 

PRIS: 2600,- pr.pers for 6 nætter (27. juli-2. aug) inkl. morgenmad, frokost og aftensmad samt Welcome Party            

(150,- ekstra for Sayonara Party)   

Spittal Hill & Pendreich Way Chalets er hytter med hver 5 enkeltværelser. Hytter¨ne er placeret er i et afson-

dret og roligt område. Alle hytterne har et fuldt udstyret køkken, 2 brusenicher, toilet, TV og DVD afspiller, støv-

suger, sengelinned, viskestykker og karklude samt adgang til vaskeri. 

PRIS: 2600,- pr.pers for 6 nætter (27. juli-2. aug) inkl. morgenmad, frokost og aftensmad samt Welcome Party            

(150,- ekstra for Sayonara Party)   



AKTIVITETER EFTER TRÆNING: 
Som noget nyt, kan du på årets Gasshuku deltage i specialarrangerede seminarer, efter den planlagte træning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du i stedet har lyst til at opleve Skotlands natur eller kultur, er der arrangeret disse tre ture: 

Ons d.30.juli fra 15.-17 

Pris: 150,- 

Tors d.31.juli fra 15-17 

Pris: 150,- 

Tirs d.29.juli fra 15.20-21 

Pris: 150,- 

Ons d.30.juli fra 15.20-21 

Pris: 200,- 

Tors d.31.juli fra 15.20-21 

Pris: 180,- 



TILMELDINGSBLANKET: 29. Europæiske Gasshuku - Stirling  
Print blanketten, udfyld og send eller mail til Torben Svendsen senest d.16.marts 2014 

Torben Svendsen, Ellehøj 29, 2900 Hellerup eller torben@manuvion.dk 

Efternavn: Fornavn: 

Grad: Dojo: 

Gade/Vej: Postnr/By 

Tlf.: E-mail: 

Fødselsdato:  

Træning  Pris Sæt kryds 

Børnetræning 900,-  

5 dages Generel Gasshuku (28.juli-1.aug) 1.700,-  

Seminar med Sensei Linda Marchant 150,-  

Seminar med Sensei Torben Svendsen 150,-  

 Overnatn. 27.juli-2.aug inkl. fuld forplejning samt Welcome Party  Pris Sæt kryds 

Spittal Hill & Pendreich Way Chatel  2.600,-   

Alexander Court .2.600,-  

Alexander Townhouses  3.100,-   

Willow Court  4.250,-   

Sightseeing ture: Pris Sæt kryds 

Loch Katrine 150,-  

Battle of Bannockburn & Wallace Monument 200,-  

Stirling Castle & City Tour 180,-  

Gasshuku T-shirt (150,-) Pris Sæt kryds 

Str. S, M, L, XL, XXL (sæt ring om str.) 150,-   

Sayonara Party  150,-  

Transport: Man star selv for transporten til og fra Skotland. 
Betaling:   
Tilmelding og betaling af min. 50% af total beløbet skal betales senest den 16. Mar 2014 - restbeløb betales senest d. 1. apr 201  
Jeg vedlægger check pålydende kr. __________  eller  
Jeg indsætter kr. ___________ på konto: Danske Bank Reg. nr. 4160 Konto nr. 4160130016   
 

OBS! 
By signing this form I hereby declare that I exonerate IOGKF Scotland and the Chiefinstructor, the SGKA, it’s affiliates, the organ-
izing Commitee, the Sponsors, the venue owner and any other person or persons that participate in the events, from all liability 
and responsibility in respect to all and any action or claim about accident that may occur. 
I understand the risk involved in participating in the events and hereby certify that I am in good physical condition, in good 
health and suited for withstanding the efforts to which I am going to submit myself. 
I hereby declare that I have the country IOGKF chief instructor permission to participate in the 2014 European Gasshuku. 
 
Dato: _____________________  Underskrift: ________________________________ 


