
SUGO CUP OCH ETSUKO CUP 2013 

13 mars 2013 i Heleneholmshallen, Malmö 

 

GAK Enighets kendosektion hälsar alla kendokas välkomna till årets tävlingar, som går av stapeln på 

Heleneholmshallen i Malmö, 

13 mars 2013 

 

Preliminärt program 

Fredag, 1 mars  Goodwill keiko i GAK Enighets lokaler, Fagerstagatan 1, start kl 19:00. 

 

Lördag, 2 mars  Öppen Klass, Damklass, Kyuklass och Juniorklass  

 

Söndag, 3 mars  gradering och lagtävling, 3mannalag. 

 

Vinnaren i den öppna klassen vinner ett högkvalitets Bogu Set från Eurokendo. 

 Tävlingsvinnarna i övriga klasser vinner förutom titeln också priser från Eurokendo, ett urval av deluxe shinai 

& bokken.  

 
 

Dangradering 

På söndagen bjuder vi in till gradering 13 dan. Anmälan sker senast 3 februari och mer information finns på 

www.malmokendo.org  

 

Domare 

Till årets tävlingar har vi bjudit in några av Nordens allra främsta kendoutövare som domare: 

 

Mats Wahlqvist, FSKA  7 dan 

Terje Andersen, GAK Enighet  6 dan, 

Patrick Baquin, GAK Enighet  5 dan 

Magnus Rygh, OSI Kendo  5 dan 

Edde Johansson, Shimbukan  5 dan 

More tbc 

 

 

Lunch  



Lunch finns att beställa for båda dagarna kommer från det populära Japanska restaurangen Nama Sushi. 

 

Lördag 

Kycklig Teriyaki med sushiris. Serveras med pickles och sallad. 

 

Söndag 

Japansk Pannbiff (nötkött) smaksatt med chili och ingefära. Serveras med pickles och sallad. 

 

Vegetarisk Alternativ 

Korokke  friterade japanska potatis och rotfruktskroketter, serveras med ris.  

 

Lunch kostar 60 SEK/dag inklusive japanskt te eller kaffe och måste förbeställas i samband med anmälningarna 

senast den 21 Februari. 

 

Kendo Café 

Kaféet ar öppet hela dagarna och säljer kaffe, te, kakor, smörgåsar, läsk, godis, frukt och annat. 

 

Sayonara party 

Sayonara party arrangeras på lördag, kl 20.00, på restaurangen Rose Garden som har en stor asiatisk buffé. 

Adressen är Stora Nygatan 59. Asiatiska buffén kostar 225 SEK/person och måste förbeställas i samband med 

anmälningarna senast den 21 februari. 

 

Tider & Keiko 

Hallen öppnar kl 09.00 både på lördag och Söndag. Varje dag avslutas med goodwill keiko om tiden tillåter, 

hallen stänger 18.00. 

 

Tävlings-Regler 

Danklass: min 18 år, from 1 dan 

Kyuklass: min 18 år, tom 1 kyu (semifinalisterna får tävla i Danklassen) 

Juniorklass: min 14 år – max 17 år, inga gradrestriktioner 

(* För ålderskraven gäller på tävlingsdagen fyllda) 

 

 

Tävlings-Avgifter 

Tävlingsavgift 350 SEK 

Sayonara 225 SEK 

Lunch 60 SEK/dag 

 

Tävlingsavgiften inkluderar individuell tävling samt lagtävling.  

Sista anmälningsdagen är 21 februari. 

 

 

Anmälan  

Anmälan skickas klubbvis till: anmalan.enighet@gmail.com 

 

Anmälningsavgift samt lunch och sayonaraparty betalas i samband med anmälan. Om anmälningsavgiften ej är 

betald den 21 februari kommer personen ej att lottas in i tävlingen. 

 

Ange klubb på inbetalningen. 



 

Konto hos SEB 

Kontoinnehavare: Enighet Kendo 

Konto nr: 5641 00 899 10 

 

 

Boende 

Vi rekommenderar Malmö City Vandrarhem: 

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Skane/Vandrarhem/STFHotellVandrarhem

MalmoCity/ 

 

 

Länkar 

 
Eurokendo: Eurokendo.co.uk 

Nama sushi: http://www.yourvismawebsite.com/namasushiab 

Rose Garden: http://rosegardensupreme.com/malmo/ 

Malmö Kendo: http://malmokendo.org och www.enighet.se 

 

 

 


