
 

   
 KATA OG KUMITE med dømming 

Lørdag 24. september kl. 11.00 
Sted: Hå skole 
 
Trening søndag 25. september  
kl 11-14 
Sted: Haraldshallen  
 

 
Lørdag 24. sept. Med dømming 
 
Kumite WKF regler 
Deltakere deles opp i aldersgrupper og får 
gått flere kamper med dommere.   
Målet er at alle deltakerne skal få kjenne på 
stevnefølelse etter mange måneder uten 
lokalt tilbud.  
Kata:  

• Barn 8-9 år, Barn 10-11 år,  
• Ungdom 12-13 år,  
• Kadett 14-15 år  
• Junior 16-17 år,  
• Senior +18 år 

 
Søndag 25. sept. Kumitetrening 
Sted: Haugaland Karateklubbs dojo.  
 
Aldersgrensen er 10 år  
Regionsamling som tidligere år. 
 
Sosialt: Felles middag lørdag kveld 

 
Starter kl. 11:00.  
 
Helgen 25-26. september 2022 arrangeres 
karatesamling med dømming som et bidrag for å få i 
gang konkurranseaktiviteten i regionen. 
 
Dette er et trygt lavterskeltilbud som også passer godt 
for dem som ikke har konkurrert tidligere. Fra 8 år 
lørdag (kamper), fra 10 år søndag (strategi og trening). 
 
Pris og betaling 
Lørdagen (kamper) 150,- 
Søndag (trening) 150,- 
Faktura sendes til hver enkelt klubb for deres utøvere 
 
Trekning og tidsskjema: 
Dette blir en uformell samling uten vanlig 
trekningslister. 
 
Påmelding (innen torsdag 22. september):  
karatesamling@wado.no Navn, fødselsdato, klubb 
 
 

 
Adresser: (Obs! ulikt sted lør/søn) 
 
Lørdag: Hå skole 
Håvikvegen 45 
4265 Håvik 
 
Søndag: Haraldshallen 
Haugesund Karateklubb dojo 
Haraldshallen. Hanne Hauglandsvei 8 
 

Invitasjon til KATA og 
KUMITE samling med 
dømming i Haugesund  
24-25/9 2022 

 



 

 
Ytterligere info for klubbledere: 

Cato Bruarøy (Os Karateklubb): +47 9821 8312 
Jim Rune Vågheim (Vikingene karateklubb): +47 474 64 623 

Thon Partner Hotel Saga 
 
Enkeltrom: kr 1036,-  
Dobbeltrom for 2 stk kr 1196,- 
Familierom for 3 stk kr 1436,- 
Familierom for 4 stk kr 1596,- 
Familierom for 5 stk kr 1766,- 
  
Alle priser en inkludert frokost. 
  
Oppgi kode ved bestilling:  
ID nummer 29954190 
 
Pristilbudet gjelder til onsdagen 

 

Overnatting 

Sosialt lørdag 
 
Det blir tilbud om felles middag lørdag 
kveld. 
 
Denne samlingen er en restart av 
konkurransetilbudet i regionen, med 
mulighet til på bli kjent med utøvere 
fra andre klubber enn de vi trener med 
til vanlig. 


