
Gradering 1-3 kyu 9 december i Linköping 
Linköpings Budoklubb arrangerar en gradering till 1-3 kyu 9 december. För mer information 

se inbjudan. 

 

 

Resultat från SM i Kyudo 2012 
28 oktober hölls det tredje SM:et i kyudo i Fyrishov i Uppsala. Arrangerande klubb var Issha 

Kyudo Kai. Speciellt i år var att det var det första SM:et någonsin med representation från 

flera städer. Lagtävlingen genomfördes först. Varje lag består av tre personer. 

Lagmedlemmarna skjuter fyra pilar i tre omgångar, vilket totalt ger 12 pilar per skytt och 36 

http://kendo.budo.se/pmwiki/uploads/Main/kyudo_inbjudan_gradering_link%f6ping_2012.pdf


pilar per lag. Efter grundomgången hade vi ett slutresultat där guldet gick till Seikyukai-1 (13 

träffar), silvret till Sekyukai-2 (6 träffar) och bronset till Issha (4 träffar). Lagtävlingen 

fungerar också som kvalificering till den individuella finalen. I år var det bestämt att de fem 

skyttarna med de bästa resultaten från lagtävlingen skulle få skjuta i final. Under finalen blev 

det betydligt nervigare för skyttarna, vilket märktes i träffstatistiken. Efter grundomgången 

om sex pilar var dock bronsplatsen klar till Magnus Alaeus (1 träff). Däremot var det oavgjort 

mellan Tommy Radesäter och Uwe Klosa som båda hade 3 träffar. För att avgöra vinnaren 

inleddes en särskjutning, där skyttarna fick skjuta var sin pil mot var sin måltavla. Tommy 

träffade då sin måltavla medan Uwe missade. Guldet tilldelades därför Tommy Radesäter och 

silvret gick till Uwe Klosa. 

Resultat individiellt: 

1. Tommy Radesäter, Seikyukai 

2. Uwe Klosa, Issha 

3. Magnus Alaues, Seikyukai 

 

Resultat lag: 

1. Seikyukai-1 (Laszlo Hennyey, Rolf Svensson, Tommy Radesäter) 

2. Seikyukai-2 (Arne Högberg, Helena Höglund, Andrea Hennyey) 

3. Issha (Knut Högvall, Per Ybo, Monica Lundström) 

 

 
Gruppbild på deltagare, domare och funktionärer. 

 



 
Skytte under individuella finalen. Från vänster: Tommy Radesäter, Uwe Klosa och Magnus 

Alaeus. 

Nationellt höstseminarium 2012 
På uppdrag av Svenska Kendoförbundet arrangerar Seikyukai ett nationellt seminarium och 

öppet landslagsläger på Bosön (Lidingö), Stockholm, 1-2 december. 

För mer information och anmälan se: 

 Inbjudan 

 Anmälningsblankett 

http://kendo.budo.se/pmwiki/uploads/Main/kyudoseminarium_2012_inbjudan.pdf
http://kendo.budo.se/pmwiki/uploads/Main/kyudoseminarium_2012_anm%e4lningsblankett.doc


 



 



 

 

SM 2012 
SM i kyudo kommer att hållas 28 oktober i Fyrishovshallen, Uppsala. Se inbjudan för mer 

information. 

 

http://kendo.budo.se/pmwiki/uploads/Main/Inbjudan_kyudo_SM_2012.pdf


 



 



 



 

Kyugradering i Stockholm 15 september 
Gradering till 1-3 kyu kommer att hållas i Seikyukais regi 15 september i Sofiaskolan i 

Stockholm. Preliminär tid: kl. 15-18. Anmälan sker senast 8 september. Frågor eller anmälan 

mejlas till sara.westlin@gmail.com. Mer information distribueras till de som anmäler sig. Ange 

namn och grad som du avser pröva till vid anmälan.  

Rapport från IKYF-eventen Paris 2012 
Rapport från seminarierna, graderingarna, tävlingarna och mötena i Paris går att läsa här. 

Sökes: Landslagsledning i Kyudo 
I enlighet med Svenska Kendoförbundets direktiv för landslagsledning i kyudo utlyses härmed 

tjänsterna Coach samt Manager för kyudolandslaget för ansökningar/nomineringar för den 

kommande treårsperioden. Under denna period är det bland annat EM 2013 och VM 2015. 

Ansökningar/nomineringar skall vara Svenska Kendoförbundet tillhanda senast 2012-08-17. 

Kyudolandslaget har varit framgångsrikt de senaste åren. På meritlistan finns bland annat EM-

guld i lagtävling 2011. Under samma EM tog Sverige även ett silver i den individuella 

tävlingen. Existerande direktiv för landslagsledning är planerade att revideras detta år. Som 

ny Coach eller Manager finns all möjlighet att komma med förslag på ändringar. 

För med information, kontakta Kyudoansvarig i Kendoförbundet, kyudo.kendo@budo.se 
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