Har den stora äran att inbjuda till

Kyugradering
och
Deltävling #3 i
Svenska Cupen 2016
Söndagen den 5:e juni 2016

Program (ungefärliga tider)
13:00-13:30

Anmälan/förberedelser

13:30-14:00

Öppning/yawatashi

14:00-15:00

Gradering

15:00-15:30

Fikapaus (medtag egen förtäring)

15:30-17:00

Deltävling 3, svenska cupen

17:00-17:30 Avslutning och
diplom/prisutdelning
17:30-18:00

Nedmontering av hall

Tiderna vi satt i nuläget är mycket flexibla beroende på hur
många deltagare vi blir i såväl graderingen som svenska cupen
så håll ett öga och öra öppet på vad som händer i hallen. Blir vi
klara med ett delmoment tidigare än väntat så kör vi på med
nästa.

GRADERINGSINFORMATION
Graderingsavgiften är 150 kr oavsett vilken grad man ansöker
att gradera till.
Anmälan ska ske senast måndag den 23:e maj till Helena
Höglund på e-post ekokatt@gmail.com

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:
-Fullständigt namn
-Klubbtillhörighet
-Vilket år du började träna kyudo – Ålder – Nuvarande grad (om
du har någon).
Vid gradering till 3 kyu ber vi att du även bifogar din
längd.
Detta underlättar förberedelserna när vi ska justera
höjden på makiwaran.
Glöm inte att fylla i graderingsunderlaget. Blanketterna i word
och pdf-format skickas med mailet med inbjudan. Vi uppskattar
om du har möjlighet att fylla i blanketten digitalt och skicka in
till graderingsansvarige på ekokatt@gmail.com samtidigt med
din anmälan.
Skulle någonting krångla så finns blanketterna att ladda ned via
den här länken

http://www.kendoforbundet.se/gradering/blanketter-forgradering/
(ladda ned ”Underlag kyugradering” i önskat format)

BETALNINGSINFORMATION – för graderande
Inbetalning av graderingsavgiften (150 kr) sker till Seikyukai
Kyudoförening, plusgiro 144543-6.
Skriv kyu + namn vid inbetalning
Anmälan och betalning för gradering ska vara klubben tillhanda
senast fredag den 27:e maj.

Ni behöver inte skriva vilken grad ni ansöker till i

inbetalningsfältet. Vi matchar ert namn i inbetalningen mot er
anmälan.

TÄVLINGSINFORMATION - SVENSKA CUPEN

Svenska cupen är öppen för alla som kan skjuta två pilar på 28
m (motsvarande kraven för 2 kyu).
Tävlingen skjuts två omgångar á 4 pilar. Ingen föranmälan
behövs.
Tävlingsavgiften för Svenska Cupen är 20 kr och betalas
kontant på plats. Medtag gärna jämna pengar om ni har
möjlighet.

PLATS:
Gubbängshallen, Lingvägen 131, 122 45 Enskede. Ca 2
minuters gång från Gubbängens t-banestation.

Med tunnelbana:

Med bil:

AVSLUTNINGSVIS
 Medtag egen matsäck att förtära under eftermiddagen. Vill
man äta lunch innan vi kör igång så finns både Coop och

ett sushiställe inom kort gångavstånd från hallen.
 Ta gärna med lite alkogel och ett par pappersnäsdukar då
tillgången till toalettpapper och torkhanddukar är lite
oberäknelig. ;)
 Ett värmande plagg att ha mellan skytteomgångarna
kanske inte sitter i vägen. Även om vädret är gott så
tenderar stora hallar att bli lite kalla.
 Det finns goda möjligheter att observera evenemanget för
medföljande åskådare så även om du inte är deltagande
så blir vi jätteglada om du kommer med ändå och bidrar
med goda energier 

VARMT VÄLKOMNA!

