is om het onderling contact met elkaar, het plezier in
de sport, wedstrijden en stages te vergroten.
Je hoeft geen docent, sportschooleigenaar of
voorzitter van een vereniging te zijn om je aan te
melden. Hart voor onze mooie sport is genoeg.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
penningmeester@stichtingkaratenederland.net

SKN-Dag 2018

Examinatorentraining

De jaarlijkse SKN-dag staat dit seizoen gepland op 20
januari 2018 en Start om 10.00 uur en eindigt met
het Nederlands Kampioenschap SKN-No-Kata.

Speciaal voor de B-leraren is er op 17 Maart 2018
wederom een examinatorentraining georganiseerd.
Met deze training wordt de examinatorlicentie
behouden en worden de belangrijkste
aandachtspunten voor de komende examens
doorgenomen. De start is om 14.30 en einde om
16.30 uur. Nadere informatie volgt.

Onder de middag wordt er weer een heerlijke lunch
verzorgd welke in de prijs is inbegrepen. Het
programma voor de rest van de dag ziet er als volgt
uit:
10.00 – 11.00 uur Shintai No Kata
11.00 – 12.00 uur Verassingtraining
12.00 – 12.45 uur Lunch verzorgd door SKN
12.45 – 13.45 Grappling
13.45 – einde SKN-No-Kata & wedstrijden
De kosten voor deze dag zijn €5,- voor leden en €15
voor niet leden.
Wij hopen jullie net als voorgaande jaren weer te
zien op deze bijzonde dag !
Je hoeft overigens geen SKN lid te zijn om deel te
kunnen nemen, iedereen is welkom.
Aanmelden kan per e-mail
(secretaris@stichtingkaratenederland.net) of via
www.stichtingkaratenederland.net

Clubambassadeurs
Stichting Karate Nederland is op zoek naar
clubambassadeurs die graag betrokken willen
worden bij de activiteiten van SKN. Het doel hiervan

Danexamens
In het seizoen 2017-2018 zullen de dan-examens
plaatsvinden op 14 april 2018. De locatie en tijd
zullen in de loop van het jaar bekend gemaakt
worden.
De aanmelding voor het examen en het bijhorende
examengeld dient uiterlijk drie volle weken voor het
examen te zijn ontvangen door de
ledenadministratie, adres Kievit 6 , 2861 ST
Bergambacht.
Voor deelname eisen betreffende de dan examens
zie artikelen 16 t/m 24 van het huishoudelijk
regle e t.”
Aanmelden kan online via
www.stichtingkaratenederland.net/aanmelden
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