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EM 2016

EIC 2016 genomförs i Budapest i Ungern den 19-20 november och även 
ett seminarium kommer genomföras den 17-18 november. 

Graderingar kommer ske upp till 7 Dan den 20 november kl. 1430-1700
Anmälan för att gradera sker genom förbundet, sista anmälningsdatum är 
1 november för förbundet, senast den 31 oktober  vill förbundet få in 
anmälan om gradering enligt länken

http://www.kendoforbundet.se/gradering/gradering-utomlands/

För information om EIC kan ni följa länken http://eic2016.hu/
 

Landslaget

Vårt landslag i år består av följande iaidokas

SM 2017

Sker på västkusten nästa år
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Nordic iaido open 2017

Nästa NIO sker i Norge information kommer

DM 2016

Inget inkommit

Riksläger 

Blir sent i år. EM går i 17-20 november. Vi har som mål att köra 
rikslägret 2 -3 veckor efter EM för att kunna förmedla det senaste 
avseende katorna och domarutbildning.
Dangradering upp till 3 dan planeras. Rikslägret kommer ske i 
Halmstad den 3-4 dec.
Inbjudan kommer 

Läger
Se kalendern 

Utbildning

Information finns på Förbundets hemsida angående förbundets drogpolicy.
Den ligger under följande länk http://www.kendoforbundet.se/policier/ , gå 
gärna in och vaccinera klubben hos RF och anmäl till förbundet när ni är 
klara. 

Övrigt

Om någon ska genomföra läger i år så hör av er till mig med datum, plats 
m.m. så kan jag hålla kalendern aktuell. Om någon klubb ska genomföra 
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Dangradering i år meddela detta till förbundet eftersom vi har detta som 
en info till alla i Europa. Tänk på att det är en gräns på 3 månader innan, 
när anmälan ska lämnas in.
http://www.kendoforbundet.se/category/gradering/dan-graderingar/
detta gäller 1 kyu med 
http://www.kendoforbundet.se/category/gradering/1-kyu-graderingar/

Läger och graderingsmöjligheter

När Var Tävling Gradering Info
2016
1-2 
okt

Falkenberg https://www.facebook.com/events/51260720
2263293/
Sensei Momiyama

28-30
sept

Budapest
Iaido seminar led by Junichi Kusama hanshi 
8.dan, who is the member of the ZNKR Iaido 
Technical 
Board.http://www.iaido.hu/content/2016-

17-20
nov

Budapest 
Ungern

EM 2016 (Upp till 7 
dan)

23 EM IAIDO
http://eic2016.hu/coming-soon/

dec Halmstad Upp till 3 
dan

Riksläger 2016

2017
Italien EM 2017 Fastställd

Mvh
Iaidoansvarig 
Peter Höglund (S.00413) 
Adress: Klackens Östergränd 17 
Postadress: 302 61 Halmstad 
Tel: 035-22 01 28, 0708 179 644 
Epost: iaido@kendoforbundet.se
            peter.hoeglund@telia.com
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