
 

Inbjudan till Iaido SM 2017 

Svenska Kendoförbundet inbjuder härmed till det 23:a svenska mästerskapet i iaido, som 
äger rum i Höör den 20 och 21 maj 2017. Arrangerande klubb är Budo Höör med hjälp 
av Rai Ken Dojo. 

Tävlingshall 
Tävlingen kommer att hållas i Höör Bad- och sportcentrum, Friluftsvägen 11, 243 30 
Höör. 

https://www.hoor.se/uppleva-gora/hoors-bad-och-sportcentrum/hyra-sporthall/ 

En hall intill tävlingshallen är öppen för fri träning fredag 16-22 samt under lördag opch 
söndag för uppvärmning. 

Boende 
Booking.com, Hotels.com är ett par av många alternativ. Det är nära till allt i Höör, men 
har du bil att ta dig fram med finns det många fina gästgiverier och B&B runtomkring 
Höör. 

Lunch 
Vi erbjuder lunch båda dagarna; bestående av en baguette och en dricka för 65 kr. 
(betalas i förskott i samband med tävlingsavgifterna) 
Restauranger och matbutiker inom gångavstånd. 
En idrottsklubb kommer att hålla en liten kiosk öppen i hallen för te, kaffe, dricka samt 
annat smått och gott. 

Gemensam middag på lördag kväll 
Planeringen för den gemensamma middagen är inte i hamn ännu. Vad och var kommer 
att meddelas er via mejl, på FB-gruppen för iaido SM 2017 i Höör och på ”Iaido i 
Sverige”. Middagen kommer varje deltagare att få betala till restaurangen på plats. 

Avgifter och anmälan 
Individuell tävlan kostar 400kr och lagavgiften är 300kr (per lag). 
Anmälan till tävlingen görs i anmälningsformulär (länk nedan) senast den 2 maj. 

https://goo.gl/forms/Btl3bbFBNAY4l8H73 
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Länk till formuläret finns även på Facebook i gruppen ”Iaido SM 2017 i Höör 20-21 maj” 
samt på Kendoförbundets hemsida. 

Betalning av tävlingsavgift görs klubbvis på Budo Höör BG 5585-1315 eller  

Swish till nummer 1233525581, före sista anmälningsdatum. 

Lottning 
Lottningen sker fredag den 19 maj, 18:30, i tävlingshallen Höör Bad- och sportcentrum. 
Samtliga klubbar som anmäler tävlande kan också anmäla en representant att delta vid 
lottningarna. 

Graderingar 
Det kommer att hållas dangradering upp till 3 dan samt kyugradering upp till 1 kyu. 

All information samt anmälningsformulär kring dangraderingarna finns på Svenska 
Kendoförbundets hemsida. 

Om någon önskar gradera till iaido 1 kyu, ska anmälan göras till 
raili.h.salminen@gmail.com senast 2 maj 2017. 

Preliminärt schema  

Fredag 19 maj 
19:00-22:00  Fri träning i idrottshallen 

Lördag 20 maj 
09:00        Registrering 
09:30        Individuella tävlingar 
12:30        Lunch 
13:30        Individuella tävlingar 
16:30        Prisutdelning 

Söndag 21 maj 
09:00        Graderingar 
10:00        Lagtävling 
12:30        Lunch 
13:30        Lagtävling 
14:00        Prisutdelning 

Varmt Välkomna till Höör och Iaido-SM 2017! 

Med vänlig hälsning 

Dennis Nilsson, Budo Höör 
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