
 

2022 International Seminar m/Peter Kelly Sensei 
d. 14.-16. april 2022 

Peter Kelly 10. dan, Aikido Yuishinkai, International Chef Instruktør, og Chef Instruktør i Australien, kommer for 

første gang til Danmark. 

Peter Kelly har en baggrund som professionel volleyballspiller bag sig, og hans dedikerede nysgerrighed til altid at 

finde marginaler og forståelse for hvorfor Aikido fungerer, har gjort at han har opnået en indsigt der gør, at de der 

møder ham som regel går fra hans undervisning, ikke blot klogere på Aikido, men også på egne evner. 

Sensei Peter Kelly er med sin kompromisløse tilgang til træning og Aikido, en vanvittig dygtig udøver af Aikido. Han 

fik i 2019 titlen af International Chef Instruktør, som den person Maruyama Sensei betroede opgaven at kunne 

formidle O’Senseis Aikido og filosofi. 

Vi er derfor overordentlig stolte af at kunne præsentere et seminar der har til formål at gøre dig til en bedre udøver 

af Aikido. 

Til seminaret er der mulighed for overnatning i Ulvehøjhallen og der er også begrænset mulighed for privat 

indkvartering. 

Seminaret fortsætter i Holland weekenden efter, det anbefales, hvis det er muligt at tage med til Holland og for at få 

så meget læring fra Peter Kelly Sensei som muligt. 

Agenda i Ulvehøjhallen, Moellevangsvej 9, 8940 Randers SV: 

Fredag d. 14.4: 

18:30-21:00: Undervisning 

 

 

 

 

Lørdag d. 15.4: 

10:00-12:30: Undervisning 

12:30-14:00: Frokost 

14:00-16:30: Undervisning 

18:30: Fælles middag 

 

Søndag d. 16.4: 

10:00-12:30: Undervisning 

12:30-14:00: Frokost 

14:00-16:30: Undervisning 

15:30-15:45: Afslutning og 

fællesfoto

Forplejning: 
Der tilbydes frokost ifm. seminaret. 

Seminar middag inkl. øl/vand/vin koster 150,- kr. og kræver tilmelding 

Husk at angive om du har særlige behov (gluten, vegetar, veganer, el.lign.) 

Overnatning: 
Der tilbydes overnatning i Ulvehøjhallen. Der kan endvidere være mulighed for privat indkvartering (spørg ifm. 

registreringen). 

Priser: 
Deltagergebyr: 250,00 kr. per session (for fuldt udbytte anbefales det at deltage i alle sessions) 

Hele seminaret: 895,00 kr. (Early bird – registrer og betal før 1. februar: 795,00 kr.) 

Seminar middag: 150,00 kr. 

Overnatning:  75,00 kr./nat for soveplads på i Ulvehøjhallen 

(husk liggeunderlag/madras og sovepose) 


