
 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

Hokushinkan Kyudo 

inbjuder till 

Svenska Cupen 
Deltävling 2 

och 

Kyugradering 

7 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/3 

Datum, tid och plats 

Lördag den 7 april, 10:00 - 17:00, Järlåsa Sporthall. 

 

Program (med reservation för ändring) 

Tiderna på eftermiddagen är ungefärliga, beroende på hur många som graderar och tävlar. 

 

10:00 – 12:00 Fri träning 

12:00 – 12:45 Lunch 

och registrering till gradering och deltagande i Svenska Cupen, deltävling 2 

12:45  Lottning av skjutordning för tävlingen 

13:00  Öppning och Yawatashi 

13:15 – 14:00 Kyugradering 

14:00 – 16:30 Svenska Cupen, deltävling 2 

16:30 – 17:00 Avslutning med diplom- och prisutdelning 

 

Upplägg 

Dojon kommer att vara öppen från 10:00 till 17:00. 

 

10:00 – 12:00 är det fri träning. Under dessa timmar kommer och går man som man vill. Om intresse finns 

skjuter vi lite i grupp och makiwara kommer finnas för den som vill träna mot en sådan. 

 

Under lunchpausen (12:00 - 12:45) registrerar vi närvarande för kyugraderingen och tar upp anmälningar till 

Svenska Cupen. Efter pausen lottar vi skjutordningen för tävlingen. 

 

Klockan 13:00 börjar den officiella delen av programmet. 

 

Gradering 

Anmälan till graderingen skickas senast den 28 mars till kyudo@uppsalakendo.se 

 

Ange följande i mejlet. 

 Namn 

 Klubbtillhörighet 

 Nuvarande grad 

 Född: år, månad 
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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 konto på SEB: 5368 01 388 73 senast den 28 mars. Det går också att 

SWISHA avgiften till 0736-252708. Skriv "Kyudogradering + ditt namn" vid betalning. 

 

Ta med ditt senaste diplom, eller kopia av det för att kunna styrka din nuvarande grad. 

 

Det är bra om ni som skall gradera läser graderingsreglerna som ni hittar på förbundets hemsida, eller genom 

att följa denna länk:  

http://www.kendoforbundet.se/wp-content/uploads/2013/01/Graderingsregler_kyudo_20101.pdf 

 

Svenska Cupen 

Svenska Cupen är öppen för alla som kan skjuta två pilar på 28 m (motsvarande kraven för 2 kyu). 

Tävlingen skjuts i tre omgångar à fyra pilar. 

Ingen föranmälan krävs, utan man anmäler sig på plats mellan 12:00 och 12:45. 

Tävlingsavgiften är 30 SEK och betalas kontant (vänligen ta med jämna pengar) eller via SWISH på plats. 

 

Lunch 

Ta med egen matsäck. 

 

Järlåsa 

För bilåkare, se bifogad karta. 

 

Om man väljer att åka buss är det buss 848 man skall ta och man kliver av vid Järlåsa station, markerad med 

blå stjärna på kartan. Därifrån är det ca 300meter att gå till skolan enligt kartan. 

Tidtabell för bussen hittar ni här, 

https://www.ul.se/globalassets/tidtabeller/nya/Regionbuss/171210_180617/Regionbuss_848_171210_180617.pdf 

 

Frågor 

Vänligen mejla kyudo@uppsalakendo.se 

 

 

Varmt välkomna! 

mailto:kyudo@uppsalakendo.se

