Hokushinkan Kyudo
har glädjen att inbjuda till

Graderingsträning
inför Telford och framtiden

samt

Kyugradering
och

Svenska Cupen
Deltävling 3

18 juni 2017

Datum, tid och plats
Söndag den 18 juni, 12:00 - 17:00, Vänge Sporthall.
Program
12:00-14:00 Graderingsträning (Vi skjuter tachi på löpande band i shinsatempo)
14:00

Yawatashi

14:15-14:45 Gradering
14:45-15:15 Fika (för de som behöver en paus, annars skjuter man)
15:15

Lottning av skjutordningen

15:30-17:00 Svenska Cupen del 3

Gradering
Anmälan till graderingen skickas senast den 8 juni till kyudo@uppsalakendo.se
Ange följande i mejlet.


Namn



Klubbtillhörighet



Nuvarande grad



Född: år, månad

Bifogat hittar du Kendoförbundets blankett för kyugradering som du kan fylla i innan du skriver ut den.
Alternativt följer du länken och skriver ut blanketten från förbundets hemsida
http://www.kendoforbundet.se/wp-content/uploads/2013/01/Blankett_Underlag_Kyu_20131.pdf

Den ifyllda blanketten lämnar du in när du registrerar dig vid graderingstillfället. Graderingsavgiften är
150SEK oavsett grad och betalas till KFUM UPPSALA KENDO, Bankgironummer 5694-8227 senast
den 8 juni. Skriv "Kyudogradering + ditt namn" vid betalning.
Ta också med ditt senaste diplom, eller kopia av det för att kunna styrka din nuvarande grad.

Svenska Cupen
Svenska Cupen är öppen för alla som kan skjuta två pilar på 28 m (motsvarande kraven för 2 kyu).
Tävlingen skjuts i två omgångar à fyra pilar.
Ingen föranmälan krävs, utan man anmäler sig på plats under fika pausen.
Tävlingsavgiften är 20 SEK och betalas kontant på plats (vänligen ta med jämna pengar).

Fika
Ta med eget fika.
Kaffe och te kommer att finnas (ta gärna med din egen kopp).

Vänge
Bilåkare tar väg 72 mot Sala. Ta första infarten till Vänge och följ vägen tills ni ser skolan. Ni kan
parkera vid de röda kryssen på bifogad karta. Ingången till hallen finns vid den svarta pilen.
Om man väljer att åka buss är det buss 848 man skall välja och man kliver av vid stoppet ”Vänge
kyrka”. Därifrån är det ca 100 meter att gå till hallen enligt kartan. Ingången finns vid den svarta pilen.
Tidtabell för bussen hittar ni på www.ul.se, bussarna brukar gå halv på helgerna, men observera att
tidtabellen kommer att ändras den 12:e juni.

KOD
Tryck 2017 för att komma in i hallen.

Frågor
Vänligen mejla kyudo@uppsalakendo.se

Varmt välkomna!

