
 

INNBYDELSE 
t i l den 36. 

JKA høstgasshuku 2022 
Torsdag 24. november til søndag 27. november 

Reg i Arra ng ø r 

JKA Norway 

www.jkanorway.no 

Nordås Karateklubb 

www.nordaaskarateklubb .no 
 
 
 

 
 
 
 

STED  Sandslihallen, 
Sandsliveien 100, 5254 Sandsli 

DATO  Torsdag 24. november til søndag 27. november 

DELTAGELSE   
Gasshukuen er for alle seniorer på eller over 13 år uavhengig av grad 
og for alle juniorer under 13 år med blått, lilla, brunt og svart belte. 

PRIS 
 
Senior 

       4 dagers kurs; 1 200 NOK 
3 dagers kurs; 1 000 NOK 

 
        Junior 

 
4 dagers kurs; 700 NOK 

  3 dagers kurs; 550 NOK 

   
For deltakere som ikke er medlem av JKA Norway kommer det et 
pristillegg på kr 250. 

  Fra og med tredje deltaker fra samme familie er det gratis 
deltakeravgift. Det er den laveste deltakeravgiften som blir gratis. 

  Familierabatt skal gjelde samlet for både barnegasshuku og 
høstgasshuku. Hvis en familie har 2 som deltar på høstgasshuku og 1 
som trener på barnegassuku, går yngste familiemedlem gratis. Dette 
forutsetter at klubbene administrerer dette ved påmelding. 

 
 
 
 
 
 

JKA Norway og Nordås Karateklubb har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig 
velkommen til JKA høstgasshuku 2022. Den er åpen for alle Shotokan-utøvere, uavhengig av 

hvilket forbund de kommer fra. 

http://www.jkanorway.no/
http://www.nordaaskarateklubb.no/


2  

 

GRADERING 
 

0.-1. Kyu 
 
 

Shodan 

Nidan 

Sandan 

Yondan 

Godan 

 
200 NOK 

 
 

1 400 NOK 
 

1 500 NOK 
 

2 000 NOK 
 

3 000 NOK 
 

4 000 NOK 

TRENINGSTIDER 
  

Torsdag 24.: 17.30 - 18.45 Trening 
19.15 - 20.30 Trening 

 
Fredag 25.: 17.30 - 18.45 Trening 

19.15 - 20.30 Trening 
 

Lørdag 26.: 10.00 - 11.15 Trening. 
11.45 - 13.00 Trening 
13.30 -           Gradering Nidan og Sandan 
14.30 -           Gradering Shodan 

 
 

Søndag 27.: 10.00 - 11.15 Trening 
11.45 - 13.00 Trening 

13.30 - 16.00 Kyu-gradering 

 

 

INNDELING 
    

Det er planlagt å dele treningen i 6 partier: 
 

1. Nidan og høyere 
2. Shodan 

3. Brunbelter (3. – 1. kyu) 
4. Blått og lilla (5. – 4. kyu) 
5. Oransje og grønt (7. – 6. kyu) 

6. Gulbelter, gul stripe og nybegynnere (8. – 10. kyu) 
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HOTELL 
  

Thon Hotell Bergen Airport  
Kokstadvegen 3 

 
Lenke til bestilling av hotellrom  
https://www.thonhotels.no/event/jubileumsgasshuku-jkan-2022/ 

 
  

 
SISTE FRIST FOR BESTILLING AV ROM ER 24. OKTOBER 
 
 
 
 
Pris Pris Rom/frokost pr natt, med sports-rabatt: 
  
• 1 person 995,-  
• 2 personer 1.115,-  
• 3 personer 1.275,- (begrenset antall)  
• 4 personer 1.275,- ( OBS 2 voksne+2 barn, begrenset antall) 
 
For 4 mannsrom (2 voksne og 2 barn) bes dere ta kontakt 
med  konferansesjef emilie.myhre@olavthon.no  
 

    

   

  . 

BANKETT Pris 445, - kr per person 

JKA Norway inviterer til bankett som finner sted på Thon Hotell Bergen 
Airport lørdag 26. november 2021 kl. 20.00. Prisen inkluderer hotellets 
middagsbuffet 

Påmelding og betaling på samme skjema som høstgasshuku. 

 

 

 

PARKERING/ 
TRANSPORT 

  
Vi har nokså mange parkeringsplasser tilgjengelig under arrangementet, men 
vi oppfordrer selvsagt til samkjøring og kollektivtransport der hvor det er 
hensiktsmessig.  Nærmeste bybanestopp er Sandslivegen. 
  
Som vist på bildet under har vi to parkeringsplasser tilgjengelig like ved 
hallen (markert med lillla). Her betaler man ingen p-avgift. Ved hallen finnes 
det også en stor rundkjøring som gjør det praktisk med drop-off.  
  
Ved Equinor bygget, ca 10 minutters gange fra hallen, har 
vi én parkeringsplass tilgjengelig etter klokken 16 hver dag (markert med 
rødt). Merk: Denne begrensningen gjelder i utgangspunktet også på 
helgedager, men vi forsøker å få gjort den tilgjengelig for oss hele lørdagen 
og søndagen også.  
På denne p-plassen kreves det parkeringsavgift (NOK 12,-/time). P-
plassen er billettløs og administreres av parkeringsselskapet Apcoa. Av 
praktiske hensyn anbefaler vi den enkelte å laste 
ned deres app, Apcoa Flow, og registrere seg i forkant av gasshukuen. 

https://www.thonhotels.no/event/jubileumsgasshuku-jkan-2022/
mailto:emilie.myhre@olavthon.no
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De oransje pilene 
viser gangveien fra parkeringen ved Equinor til Sandslihallen. 
De grønne pilene 
viser innkjøringen fra rundkjøringen ved Petedalsmyra fotballbane.   
  
Utover dette oppfordrer vi alle til å forholde seg til oppmerkede p-plasser – 
husk parkeringsavgidt der hvor det kreves og unngå feilparkering! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


