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Nyhedsbrev om SKIF WC 2019 
- 21. januar 2019 - 

 
Oss alle deltagere ved SKIF WC 2019 
 
Så har vi foretaget den sidste større officielle udtagelse, således at vores samlede hold til WC 2019, stort set 
nu er på plads. Der er dog endnu mulighed for løbende udtagelse, til de mange klasser der endnu er 
ubesatte, primært i de ældre klasser. 
 
Et stort tillykke til alle jer der er udtaget. Vi ser frem til et helt fantastisk halvår sammen med jer alle 
sammen. Foreløbig er den danske delegation oppe på over 130 personer, som gør det til den største 
delegation nogen sinde. Helt fantastisk med stor en opbakning. 
 

Løbende udtagelse 
Løbende udtagelser frem mod SKIF WC, kan kun foretages af én af følgende landsholdstrænere: 

Kata og Kumite Kim Bøhmert 3045 9565 kb@skif.dk 

Kata og Kumite Lars Henriksen 2192 3008 martialars@gmail.com 

Kumite Philip Carlsen 4013 2131 pc@budoxperten.dk 

 
Klubber som har kandidater som de mener er egnede til udtagelse, skal henvende sig til en af ovennævnte 
landstrænere for nærmere aftale. Skal landstræner foretage evalueringen uden for egen klub, betales 
kørsel med 2,5 kr. pr. km, samt normalt SKIF-honorar på 350,- kr. pr. time. 
 

Træningsplan frem mod WC 2019 

Dato Tid Sted Instruktører Pris Omfatter 

10. marts 10.00 – 15.30 Saiko Kim, Lars, Philip, Malou 150,- kr. Træning og forplejning 

27. april 10.00 – 15.30 Saiko Kim, Lars, Philip, Malou 150,- kr. Træning og forplejning 

10/14. juli  Sommerlejr Kim, Lars, Philip, Malou ?  

 
Der er selvfølgelig mødepligt til alle landsholdssamlinger inkl. deltagelse på træningslejren ifm. SKIF-
sommerlejr, hvor landsholdet vil have sit eget træningsprogram med tre daglige træninger, og andre 
konkurrencefaglige aktiviteter. Udeblivelse fra landsholdssamlinger kan kun ske efter aftale med Kim 
Bøhmert. 

 

Tilskud 
Sportsudvalget har besluttet, at der kun tildeles tilskud til klasserne Kadetter/Junior 14-19, Senior 20-39 og 
Coach's. Tildelingen af tilskud tager udgangspunkt i resultater, potentiale og antal kategorier der deltages i. 
 
Der tildeles tilskud til 3 grupper:  
• 08 stk. Coach's med tilskud på 2.500,- kr. 
• 12 stk. A-kæmpere med tilskud på 2.500,- kr.  
• 12 stk. B-kæmpere med tilskud på 1.250,- kr.  

 

Hvem der modtager tilskud besluttes af Sportsudvalget, og deltagere der modtager tilskud meddeles dette 
personligt inden 31. januar 2019. Tilskudsbeløbet fratrækkes den samlede faktura. 
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Tøjbestilling 

Vi har i samarbejde med BudoX, fremstilles en lækker ny landsholdskollektion, som I senere vil få mulighed 

for at kunne bestille her: www.skifsport.shrew.dk 

 
 

Coaches 
Sportsudvalget vil sammensætte et kompetent Coach-Team, som skal understøtte alle vores kæmpere i, at 
nå deres fulde potentiale under stævnet. Vores mål er at alle deltage har en Coach Dette stiller store krav 
til vores Coach-Team, som skal kunne håndtere forskellige typer af kæmpere.  
 
Vi vil derfor frem mod SKIF WC, arbejde målrette med udvikling af vores Coach-Team, så de er lige så 
forberedte som vores mange dygtige kæmpere. Derfor vil de udpegede Coaches, også fremover deltage i 
landsholdssamlingerne frem mod SKIF WC. 
 

Registrering 

Alle kæmpere, coaches, dommere og supportere, bedes registrere sig her: www.skifsport.shrew.dk 

 

Deadline for registreringen er fredag den 31. marts 2019. 
 
Hvis der i en klasse er flere deltagere end tilladt, vil det være landstræner-teamet som foretager den 
endelige udtagelse. Pt. er det med de nuværende udtagelser ikke aktuelt.  

http://www.skifsport.shrew.dk/
http://www.skifsport.shrew.dk/
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Hoteller, priser og betaling  

Hotel Cernigov 3*, Riegrovo nam, 1494/4, 500 02 Hradec 

Kralove 

Godt 3-stjernet hotel, ca. 220 værelser med eget bad 
(bruser) og toilet samt gratis WIFI.  
Der findes restaurant, bar/lounge, kaffebar/café samt 
kasino på hotellet.  
Beliggende ca. 10 minutters kørsel fra jeres karate-venue. 
http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/ 
 
Vi har booket: 10 stk. enkeltværelser, 30 stk. 
dobbeltværelser og 10 stk. tresengsværelser. 

 

 
 

 

 

 

Hotel Alessandria 3*, Třída SNP 733, 500 03 Hradec 

Králové 

Godt 3-stjernet hotel, 80 værelser med eget bad (bruser) 
og toilet samt gratis WIFI.  
Der findes restaurant, bar/lounge, kaffebar/café. 
http://www.alessandria.cz/ 
Vi har booket: 10 stk. dobbeltværelser og 5 stk. 
tresengsværelser 
 

Priser: 
• Flyrejse per person DKK 2.095,- 

• Pris per person i enkeltværelse: DKK 3.450,-  

• Pris per person i delt dobbeltværelse: DKK 2.250,-  

• Pris per person i tresengsværelse: DKK 2.050,-  

• Registrering pr. individuel klasse DKK 375,- 

• Deltagelse i Sayonara party DKK 261,- 

 

 

 

VIGTIGT! 
Da vi kun har rådighed over 135 sengepladser, 
kan vi blive nødsaget til, at begrænse antallet af 
supportere på vores Hoteller, da vi selvfølgelig 
må prioritere kæmperne, coaches og dommere 
først. 

 

Betaling 
Der vil blive fremsendt faktura til alle primo april. I 
det omfang der er medrejsende ægtefælle, 
partnere eller andre familiemedlemmer, vil der 
blive fremsendt en samlet faktura for hele 
gruppen. 

 
 
 
 
 

http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.alessandria.cz/&sa=D&ust=1543836885428000&usg=AFQjCNEkMAEnQQMaYE45LSuHgHl9M3_QGQ
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Bykort med hoteller og sportshal 

 

 
 

 
 

 
 

Hotel 

Cernigov 

Hotel  

Alessandria 

Fortuna Arena 
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Samlet detaljeret tidsplan 

Tirsdag – Juli 16, 2019 
07.30  Møde og samlet gruppe check-in i Terminal 2  
09.15  Afgang fra Kastrup lufthavn  
10.35  Ankomst Vaclav Havel lufthavn, Prag  
15.00 - 17.00  Referee clinic 
19.00 - 21.00 Fælles briefing på HQ Hotel 
 
Onsdag – Juli 17, 2019 
10.00 - 11.30 Træning Congress Hall 
11.30 - 13.00 Pause og frokost 
13.00 - 14.30 Træning Congress Hall 
14.30 - 15.00 Fælles briefing Congress Hall 
15.00 - 17.00  Referee clinic 
19.00 - 21.00 Opening party 
 
Torsdag – Juli 18, 2019 
09.00 - 12.00 DAN graduering  
10.00 - 11.30 Træning Congress Hall 
11.30 - 13.00 Pause og frokost 
13.00 - 14.30 Træning Congress Hall 
14.30 - 15.00 Fælles briefing Congress Hall 
15.00 - 16.00 WCH manager/official meeting (2 representatives/country) 
16.00 - 17.00 General Assembly for the federation (2 representatives/country) 
 
Fredag – Juli 19, 2019 
xx.xx Busafgang til sportshal 
xx.xx Individual categories kata and kumite: boys/girls, cadets, juniors, masters 
xx.xx Busafgang til Hotel 
 
Lørdag – Juli 20, 2019 
xx.xx Busafgang til sportshal 
xx.xx Preliminary individual categories kata and kumite 18-19 years, 20-39 years 
xx.xx Opening ceremony 
xx.xx Final block 
xx.xx Medal ceremony 
xx.xx Busafgang til Hotel 
 
Søndag – Juli 21, 2019 
xx.xx Busafgang til sportshal 
xx.xx All team categories kata and kumite and all GRAND Champion categories 
xx.xx Medal ceremony 
xx.xx Sayonara party 
 
Mandag – Juli 22, 2019 

Morgenbuffet på hotellet med efterfølgende check-ud fra hotellet  
14.30  Afgang fra hotellet  
18.05  Afrejse fra Prag  
19.25  Ankomst København  
 


