
 
 

INBJUDAN TILL JODO-SM 2017 
 

Svenska Kendoförbundet och Föreningen Stockholms Kendo Allians inbjuder 
härmed till det 11:e svenska mästerskapet i Jodo, som äger rum i Stockholm den 
11 och 12 mars 2017.  
 
Plats 
Tävlingen kommer att hållas i Konradsbergshallen, Konradsbergsgatan 2A, i 
närheten av den berömda DN-skrapan. Omklädningsrummen finns 2 trappor ner 
och hallen där tävlingen kommer att ske är 3 trappor ner. 
 
Hitta till arenan 
Man kan ta tunnelbanans gröna linje till Thorildsplan, därefter är det en kort 
promenad genom Rålambshovsparken. 
Det går också ett antal bussar till Västerbroplan som finns ett stenkast från hallen. 
 
Boende 
Om man vill bo nära så föreslår vi att man letar efter hotell/vandrarhem på 
Kungsholmen, men annars har Stockholm ett stort utbud av boendealternativ.  
 
Preliminärt schema 
 
Fredag 10 mars 
18:30-20:30  Fri träning 
 
Lördag 11 mars 
09:00  Registrering 
09:30  Individuella tävlingar 
12:00  Lunch 
13:00  Lagtävlingar 
14:30  Prisutdelning 
-17:00 Träningsläger 
 

Söndag 12 mars 
09:00  Träningsläger 
12:30  Lunch 
13:30  Graderingar  
 
 

Tävlingen 
Till skillnad från tidigare år så kommer vi att dela upp klasserna till fler danklasser 
utefter deltagarantal. Lagtävling kommer hållas som vanligt.  
 

https://www.google.se/maps/place/Konradsbergsgatan+2A,+112+59+Stockholm/@59.3297357,18.013936,17z/data=!4m2!3m1!1s0x465f762b5c62df37:0x229e28a56c672e76?hl=sv


Träningsläger 
På lördag efter tävlingarna samt söndag kommer det hållas ett träningsläger med 
Takao Momiyama Sensei.  
 
Graderingar 
På söndagen kommer det att hållas graderingar från 4 kyu till 1 dan. 
 
Lunch 
Vi kommer inte att ordna gemensam lunch men det finns matbutik samt 
restauranger i närheten av hallen.  
 
Sayonaramiddag 
Middagen på lördag kommer att annonseras i efterhand men intresseanmälan görs 
via anmälningsblanketten. 
 
Avgifter och anmälan 
Individuellt: 300kr  
Lag: 400kr 
Träningsläger: 300kr 
 
Anmälan till tävlingen och träningsläger (samt sayonaramiddag) görs via separat 
exceldokument, som ska skickas till jodo@fska.se. Anmälan, samt betalning 
klubbvis, görs senast den 19/2. 
 
Anmälan till dangraderingen görs här: https://goo.gl/forms/a9urXF9mf56AEVAc2 
Anmälan till kyugraderingen görs här: https://goo.gl/forms/xmp4Cen5QsDdpvHt1 
 
Sista anmälningsdag för dangraderingen är 12/2 och kyugraderingen 1/3. 
 
Lottning 
Lottningen sker den 1 mars, 18:30, i FSKAs lokal. 
 
Välkommen till Stockholm och Jodo SM 2017! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Sida Yin 
Vice Ordförande 
Föreningen Stockholm Kendo Allians 
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