Har den stora äran att inbjuda till

Kyugradering
och

Svenska Cupen
Deltävling 1

Lördagen den 16 december 2017
Skarpnäckshallen

Program
12:00 - 12:30 Anmälan/förberedelser
12:30 - 13:00 Öppning/Yawatashi
13:00 - 14:00 Gradering
14:00 - 14:30 Fikapaus (medtag egen förtäring)
14:30 - 16:00 Svenska cupen, deltävling 1
16:00 - 16:30 Avslutning och diplom/prisutdelning
16:30 - 17:30 Öppen Kyudojo
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
Anmälan och betalning för gradering ska vara klubben tillhanda senast fredag den 8
december till Helena Höglund på e-post ekokatt@gmail.com
Graderingsavgiften är 150 kr oavsett vilken grad man ansöker att gradera till.
Inbetalning sker till Seikyukai Kyudoförening, plusgiro 144543-6.
Skriv kyu + namn vid inbetalning.
Anmälan per e-post ska innehålla följande uppgifter:
• Fullständigt namn
• Klubbtillhörighet
• Vilket år du började träna Kyudo
• Född: år, månad
• 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.

Bifogat hittar du Kendoförbundets blankett för Kyugradering. Vi uppskattar om du
har möjlighet att fylla i blanketten digitalt och skicka in till graderingsansvarige e-post
ekokatt@gmail.com tillsammans med din anmälan.
Alternativt följer du länken och skriver ut blanketten från förbundets hemsida:
http://www.kendoforbundet.se/gradering/blanketter-for-gradering/

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

PLATS
Skarpnäckshallen, Sportflygargatan, 128 34 Skarpnäck

FRÅGOR
Vänligen mejla kontakt@seikyukai.se

VARMT VÄLKOMNA!

