i samarbete med Seikyukai Kyudoförening

INBJUDER TILL
NORDISK KYUDO SEMINARIUM

Bosön, Stockholm, 15-16 december 2018
Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurdsson, Kyoshi 7 dan

Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurdsson, Kyoshi 7 dan
Eventuell en assisterande instruktör kan tillkomma.

Plats: Bosön, 181 47 Lidingö (Stockholm)
Program
Lördag 15 december: 09:00 – 17:00 (Registrering öppen från 08:00)
Söndag 16 december: 09:00 – 16:00
Mer detaljerat program kommer vid ett senare tillfälle.
På lördagskvällen kan alla som önskar delta i en gemensam middag, till självkostnadspris (mer info
kommer senare).
Seminariet är öppet för deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. För deltagande
krävs grundläggande kunskaper om gruppskjutning samt färdighet i skjutning på mato. Deltagare som
inte har möjlighet att utföra zasha (sittande skjutning) ska upplysa om detta i anmälan och kommer
att få tillämpa rissha (stående skjutning).




Ta med anteckningsbok och kyudomanualen
Uppställning vid inledning/avslutning sker med lägst nummer längst fram till höger (om man
är vänd mot Kamiza)
Ställ inga frågor till sensei under seminariet, utom på direkt uppmaning

Deltagare ska bära traditionell träningsklädsel: hakama, keikogi/kimono och vita tabi. Som vid alla
nationella seminarier gäller följande: Kyudokas med 3 dan och däröver ska bära kimono och utföra
hadanogi/tasukisabaki.
Max antal deltagare: 40 deltagare
Seminariekostnad: 1000 SEK. Seminariekostnaden inkluderar lunch under både lördag och söndag.
Boende: för de som önskar finns möjlighet till boende på vandrarhem/hotell inom sportanläggningen.
Bokning och betalning av boende görs genom egen kontakt med Bosön, www.boson.nu.
Anmälan: sänds som e-post (senast 1 november) till: kyudo@kendoforbundet.se
Betalning av seminariekostnad görs till:
Seikyukai Kyudoförening
För inbetalning i Sverige: Plusgiro 144543-6
Ange: Seminar2018 + eget namn, vid betalning. Betalningen måste vara oss tillhanda senast 12
november.

Välkomna!

Anmälan – Nordisk Kyudo Seminarium
Bosön 15-16 December 2018

Efternamn:

Förnamn:

Förening:

Ålder vid seminarietillfället:

Grad:

Datum för gradering:

Började träna kyudo år:

Zasha/rissha:

E-postadress:

Skicka anmälan/ovanstående information till kyudo@kendoforbundet.se senast den 1 November 2018.
Begränsat antal platser: Max. 40 deltagare.

