
International Shinson Hapkido Association e.V.  
 

Afdeling: Ki Do In 

E-mail: KiDoIn@shinsonhapkido.org eller. Kidoin.office@shinsonhapkido.org 
Homepage: http://KiDoIn.shinsonhapkido.org 
       

 

Kompakt workshop om 1. niveau for danbærere 
 

ISHA-RA   2021-06-02    

Kære danbærere, 

 

Prøvekurset for den første uddannelsesrunde i Hamburg i august er nu fuldt booket, og der 

er allerede en række tilmeldinger til den første komplette uddannelsesrunde 2021 - 2023.  

Anden uddannelsesrunde starter næste år i Seligenstadt (2022 – 2024). 

 

Som det allerede blev oplyst i programmet, har i som danbærere mulighed for at gå direkte 

ind på niveau 2. 

 

I mellemtiden har udviklingen af konceptet og det righoldige input fra Sonsanim vist, at der er 

mange nye tilgange og indhold i Ki Do In. Dette er ikke tidligere blevet undervist i Shinson 

Hapkido. Det drejer sig både om træningsstrukturen og nye Ki Do In øvelser og -serier. Alt 

dette (nye) indhold og nye øvelser behandles detaljeret på niveau 1, og udgør derefter 

grundlaget for den videre uddannelse. 

 

Da dette indhold ikke blot lader sig formidle i en brochure, har vi udviklet en kompakt 
workshop til jer, hvor vi vil lære dig det (nye) indhold og øvelser på niveau 1 på en dag. 
Denne dag kan du også bruge som hjælp til at beslutte, om du vil deltage i den videre 
uddannelse. 
Da vi ikke kunne forudse denne udvikling sidste år, er denne workshop ikke obligatorisk for 

Shinson Hapkido danbærere, for at komme ind på niveau 2. Vi vil dog på det varmeste 

anbefale dig at deltage. 

 

Datoen for kompaktworkshoppen i Hamburg er: 22. januar 2022 kl. 10:00 - 17:00 

Sted: Chon-Jie-In Haus Hamburg 

Deltagergebyr: 100 Euro 
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De videre datoer for niveau 2 i Hamburg i CJI-Haus er: 

25. - 27. februar 2022 
10. - 12. juni 2022 
11. - 13. november 2022 
 
Deltagergebyr for danbærere er 250 Euro pr. weekend 
 

Datoen for en kompakt workshop i Seligenstadt kommer senere. 

 

Vedlagt finder du en tilmeldingsblanket. 

 
Ved tilmeldinger til niveau 2 gælder følgende kriterier: 

- Rækkefølgen af de modtagne tilmeldinger 
- Vi bliver muligvis nødt til at foretrække dem, der tilmelder sig direkte til hele 

uddannelsen (niveau 2 og 3)  
 
Vi har oprettet en ny mail-adresse til alle organisatoriske spørgsmål: 
Kidoin.office@shinsonhapkido.org. Bag denne adresse finder i Nicole Baison; vores nye 
kontaktperson vedr. alle organisatoriske forhold i forbindelse med uddannelsen.  
 
For indholdsmæssige spørgsmål står Ruth Arens og Uwe Bujack stadig til rådighed på 
kidoin@shinsonhapkido.org. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ki Do In Teamet 
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