
• SPIRIT

Leveres med hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

En lækker gi i top kvalitet. Stofkva-
liteten er, ”Medium heavy” og den 
har et fantastisk godt snit og en 
meget behagelig pasform. 

•Start GI 

Leveres med hvidt bælte.

Billig begydnderdragt til de små i 
bommuld/polyester.
Bukserne leveres med elastik, til 
stor glæde for både børn og voksne.

• KODOMO  

Leveres med hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

En af de bedste gi’er på markedet til 
prisen. Anbefales til alle begyndere. 
Størrelse 140 og 150 cm. Leveres 
kun med elastik i buksen

• DYNAMI - Kumite

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Er første valg, når det kommer til en 
gi, der skal have absolut bevægelses
frihed og pasform. Bukserne leveres 
kun med elastik.
Kryber ikke, da den er vævet i 55% 
bomuld og 45% polyester

Størrelse: 

Levering: 

Valg af str.: 

Kr. 300,-

100 cm – 110 cm.

ca. 14 dage

Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 575,-

140 cm – 150 cm – 160 cm  

ca. 14 dage
Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 800,-

140 cm – 150 cm – 160 cm

ca. 14 dage
Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 800,-

140 cm – 150 cm – 160 cm

ca. 14 dage
Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Du kan også købe en brugt GI. Se 
udvalget på hjemmesiden under 
knappen GI bestilling, eller se i 
klublokalet, der ligger de fleste 
hvis der er nogle brugte.

Børne gi’er:

• ECO  

Leveres med hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Er en karatedragt for de mindste. 
Bukserne leveres kun med elastik, 
til stor glæde for både børn og 
voksne.
Størrelse: 

Levering: 

Valg af str.: 

Kr. 475,-

120 cm – 130 cm.

ca. 14 dage

Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Dragter m.m. bestilles gennem din instruktør.
Udfyld blot blanketen på bagerste side

Gi samt udstyrs bestilling
www.silkeborgkarateskole.dk



• KODOMO

Leveres med hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

En af de bedste gi’er på markedet til 
prisen. Anbefales til alle begyndere. 

• DYNAMI - Kumite

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Er første valg, når det kommer til en 
gi, der skal have absolut bevægelses
frihed og pasform. Bukserne leveres 
kun med elastik.
Kryber ikke, da den er vævet i 55% 
bomuld og 45% polyester

• AMERICA

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Den første gi i luksus klassen. Er 
vævet i 10 oz. stof og lever op til de 
behov og krav en seriøs karateud-
øver måtte stille.

• EUROPA

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Kamikaze startede med at skabe 
denne absolutte top model sammen 
med Shihan Hiroshi Shirai. Her 
finder du et sandt mesterstykke, 
hvor der er langt meget tid og 
energi i at skabe et unikt design, 
som kan efterleve alle de krav, en 
karateudøver kan stille.

• MONARC - KATA

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Det perfekte design i den bedste 
kvalitet. Den mest suveræne gi på 
markedet, hvis man vil have den 
perfekte ”Kata” gi. 
En af verdens mest solgte gi’er til 
erfarne udøvere. Næsten alle ”Kata 
Champ” bruger denne model.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 575,-

170 cm – 180 cm – 190 cm 
200 cm.

ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 800,-

140 cm – 150 cm – 160 cm  
170 cm – 180 cm – 190 cm 
200 cm – 210 cm. 
ca. 14 dage
Kryber ikke, skal passe til 
højden.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 1250,-

140 cm til 210 cm.
5 cm spring

ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 900,-

170cm – 180 cm – 190 cm 
200 cm – 210 cm. 

ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 1100,-

140 cm – 150 cm – 160 cm  
170 cm – 180 cm – 190 cm 
200 cm – 210 cm. 
ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

• SOVEREIGN

Leveres UDEN hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

Den absolutte top model. Udført 
i micro fibretekstil med hurtig 
svedabsorbering og strækstyrke. 
Har en fantastisk bevægelsesfrihed, 
er super komfortabel, med en per-
fekt pasform.
Udviklet speciel til instruktører.

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 1350,-

140 cm – 210 cm
5 cm sprint

ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

• SPIRIT

Leveres med hvidt bælte.
Leveres med broderet brystmærke.

En lækker gi i top kvalitet. Stofkva-
liteten er, ”Medium heavy” og den 
har et fantastisk godt snit og en 
meget behagelig pasform. 

Størrelse: 

Levering: 
Valg af str.: 

Kr. 800,-

170 cm – 180 cm – 190 cm 
200 cm – 210 cm. 

ca. 14 dage
Læg 10 cm. til højden

Voksne 
gi’er



Beskyttelses udstyr:

Ben & Fodbeskyttere
Godkendt af WKF Rød/Blå
Kr. 350,- pr. farve
Kr. 600,- pr. sæt (Rød/Blå)

Kamphandsker 
Blå/Rød. 

Kr. 230,- pr. farve
Kr. 400,- pr. sæt (Rød/Blå)

Tandbeskytter Gel Sen
Senior (12 - 100 år) 

Lækker tandbeskytter, der sidder fantastisk godt Le-
veres med smart ventilleret etui så du altid holder din 
tandbeskytter tør og frisk. Blå/Hvid eller Orange/Sort

Kr.  100,-

Tandbeskytter begynder
Alle (6 - 100 år)

Kr.  50,-

Tandbeskytter Shock Doctor
Senior (12 - 100 år)

Den har kraftig indvendig gardering, der beskytter både fortænder og giver en 
optimal kæbeabsorbtion

Kr.  200,-

Klubtrøje med tryk

Sort Trekking rygsæk 
Med eget Klub logo.

Kr. 225,-

Andet udstyr:

Gi mærker    Kr.   40,-
Skridt beskytter  Kr. 120,-
Håndklæde bommuld med logo Kr. 125,-
Bælter alle farver  Kr.   75,-

Tandbeskytter etui  
Shock Doctor 
Dette etui er ventileret, så din beskytter er frisk når 
du skal bruge den igen.

Kr.  75,-

Andet:

Hættetrøjen har to store åbne lommer foran. Hættetrøjen er med børstet in-
derside og strukturstrik udvendig. Hætten er med lining og lynlås. Der er kon-
trasfarve indeni hætten, piping samt stribe på ribben og på lynlåsen foran.

Trøjen fås i følgende størrelser:  
XX-Small (150cm/S-36) - X-Small (155cm/M-38) - Small - Large -  
X-Large - XX-Large

Kr. 450,-

Træningstaske 
Med eget Klub logo.

Kr. 375,-



BESTILLING
Navn:
E-mail:

Gi’er:
Gi type:       Størrelse:         Min højde er:   Pris:                      

Sikkerhedsudstyr:

Tandbeskytter: Type_________  Senior:   Junior: (under 10 år.)   Pris:                      
   

Kamphandsker:    Point Proff:  		 	 	 	 	 Pris:                      

   Farve Point Proff       Rød:         Blå:      Hvid: 	

Skridtbeskytter: Small: 	Medium:   Large: 		 	 	 Pris:                      

Benbeskytter med vrist:  Small:  Medium:     Large:    XL: 	 Pris:                      

   Farve ben/vrist:       Rød:         Blå:      

Andet:
Gi mærke (Gratis for nye medlemmer)      Pris:                      
Bælte: Længde:                     Farve:                                   Pris:                      
Andet udstyr:                                                                            Pris:                      
Andet udstyr:                                                                            Pris:                      
Andet udstyr:                                                                            Pris:                      
           
Total:            Pris:                      

Bestilling: 18-03-2015-SILKEBORG

Dragter m.m. bestilles gennem din instruktør.
BEMÆRK: Betaling sker ved bestilling.

Silkeborg Karate Skole

Mobil: 3014 1953

Der kan betales med 
MobilePay 

eller 
Swipp

i
Karateshoppen


