
Kyokushin Vinterleir i ETNE  
25-29.Januar 2023 

 
OSU!! 
Vi i Etne Kyokushin Karate Klubb har gledet oss lenge til endelig å kunne 
invitere dere til VINTERLEIR i ETNE.  
Dette er stedet for å trene KYOKUSHIN KARATE –  “TIME TO BE RE-UNITED” 
 
Vi har også i år gleden av å få trene sammen med noen av de absolutt beste instruktørene i 
Europa. Leiren ledes av klubbens grunnlegger og hovedtrener, Shihan Geir Havreberg 5th 
Dan. Med seg på laget har han Shihan Javier Lezcano og Sensei Pablo Estensoro, kjære og kjente 
venner – samt noen av de beste instruktørene vi har i Kyokushin verden.  

Hoved Instruktører : 
• Shihan Javier Lezcano, 6th Dan (Spain) 
• Shihan Geir Havreberg, 5th Dan 
• Sensei Pablo Estensoro, 4th Dan (Spain) 

 
*Som Shihan vil du kunne ha en friere rolle på leiren, trene det du vil – men samtidig bidra til 
instruksjon om ønskelig. Du stiller i tillegg opp fremme med hoved-instruktørene.  
 
Trening:  
Det vil bli trening i Basic/kihon, Kata, Kumite/Fight samt treningslære/-prinsipper som er svært 
viktige i Kyokushin karate. 
Se også tider for måltider. 
 
Overnatting:  
Overnatting første natten vil være i DoJo'en vår, samt andre tilgjengelige steder  
(avhengig av antall). 
Fredag flytter vi inn på Enge Skole (klasserom) som ligger rett over veien. 
Ta med luftmadrass/liggeunderlag, samt noe å sove i.. 
Om du heller ønsker å bo på hotell?, bestill direkte på http://www.fuglfonix.com  -  

http://www.fuglfonix.com/


Bookingkode: OSU 
 
Mat: 
Alle måltider blir servert på vårt flotte Kultur og Idrettssenter Skakkesenteret (www.skakke.no) 
 
Påmelding:  
For å melde seg på leiren, trykk her: https://forms.gle/yD3M5sFGaMvJFsTG8 
 
Påmeldingsfrist er satt til: 20 Januar 2023 
Om klubbleder(ledelse) heller ønsker å sende en samlet total påmeldingsliste til oss, så send den 
til: KyokushinEtne@gmail.com 

Priser 2022: (for detaljer se hjemmesiden) 
• Utøver: kr1790,- (Familiemedlem nr2 = kr1690, nr3 =kr1590,- ) 
• Ledsager : kr1300,- 

 
Betaling:  
I god tid før leir til konto: 3543.27.20045  
Eller til: Vipps: #116095  
 
Hvordan komme til Etne? Etne ligger ved E134, 50minutt fra Haugesund retning Oslo. 
Du kommer lett til oss ved å kjøre bil, eller buss (HaukeliExpressen) 

Kommer du med Fly til Helganes (Karmøy / Haugesund) skal vi prøve å hjelpe med å organisere 
transport. Se hjemmeside og påmeldingskjema. 
VIKTIG da at du tidlig bestiller billetter og informerer oss. 

Og husk 

• Toalettsaker og hådklede 
• Joggesko / Overtrekksdrakt 
• Helst to GI’er 
• Graderingskort / KWF Pass 
• Hansker, Legg/Bryst/kne/tann-beskyttere og susp 
• Tape, plaster, isposer 
• GODT HUMØR 

 
 
OSU !! 
 
ETNE KYOKUSHIN KARATE KLUBB 
Klubbleder:      Leir organisator: 
Shihan Geir Havreberg 5th.Dan    Sensei Frode S Robberstad 3.Dan 
Mobil: + 47 905 16 319     Mobil: +47 913 80 360 
m@il: gah@westcon.no    m@il: KyokushinEtne@gmail.com 

Web-side for mer info: 
www.kyokushin-etne.net 
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