
 
 

 

På uppdrag av Svenska Kendoförbundet  

inbjuder Seikyukai till 

 

NORDISKT KYUDOSEMINARIUM 

Bosön, Stockholm, 14-15 december 2019 

 

 

Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurðsson, 7 dan Kyoshi 
Assisterande instruktör: Gérald Zimmermann, 6 dan Kyoshi 

 

 

 
  



 
Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurðsson, 7 dan Kyoshi 
Assisterande instruktör: Gérald Zimmermann, 6 dan Kyoshi 
 
Plats: Bosön, 181 47 Lidingö (Stockholm)  

Värd: Svenska Kendoförbundet (Swedish Kendo Federation) www.kendoforbundet.se  

Arrangör: Seikyukai Kyudoförening, www.seikyukai.se  

Program  
Lördag 14 december: 09:00 – 17:00 (Registrering öppen från 08:00)  
Söndag 15 december: 09:00 – 15:00  

På lördagskvällen kan alla som önskar delta i en gemensam middag på Bösön. 
Kostnad 150 SEK. (Se anmälan) 

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 på 28m. Deltagare som skjuter rissha måste bifoga giltigt läkarintyg som styrker 
förhinder att skjuta i zasha med anmälan. 
 
Som vid alla nationella seminarier gäller följande: 

▪ Ta med anteckningsbok och kyudomanualen.  
▪ Uppställning vid inledning/avslutning sker med lägst nummer längst fram till höger 

(om man är vänd mot Kamiza).  
▪ Det går inte att delta enbart på en del av seminariet. 
▪ Ställ inga frågor till sensei under seminariet, utom på direkt uppmaning.  

Deltagare ska bära traditionell träningsklädsel – hakama, vit keikogi och vita tabi.  
Deltagare med 3 dan och uppåt ska bära wafuku och utföra hadanugi/tasukisabaki.  

Max antal deltagare: 35  Minimum antal deltagare: 25  

Seminariekostnad: 1300 SEK.  
Seminariekostnaden inkluderar lunch under både lördag och söndag + fika. 
 
Boende: för dem 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 
För inbetalning från utlandet: IBAN: E27 9500 0099 6026 0144 5436.  
BIC (SWIFT): NDEASESS 
Vid betalning, ange: Seminar 2019 + eget namn. 
Betalningen måste vara oss tillhanda senast 10 november.  
 
Vid praktiska frågor vänligen kontakta Seikyukai på kontakt@seikyukai.se 
Frågor gällande anmälningar och åskådarförfrågan vänligen kontakta artansvarig Linda 
Wohlin på kyudo@kendoforbundet.se  

 
Välkomna!  
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Anmälan – Nordiskt Kyudoseminarium 
Bosön 14-15 December 2019  

Efternamn:  Förnamn:  

Förening:  Ålder vid seminarietillfället:  

Grad:  Datum för gradering:  

Började träna kyudo år:  Zasha/Rissha:  
 
 
(Rissha: vänligen bifoga giltigt läkarintyg) 

E-postadress:  

Specialkost/allergier: 

 

Jag önskar deltaga i den gemensamma middagen (JA/NEJ): 

 

 

Skicka anmälan/ovanstående information till kyudo@kendoforbundet.se senast den 1 

november 2019.  

Begränsat antal platser: Max. 35 deltagare.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

GDPR - 2019 
 

 
GDPR 
 
Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn och bilder, även rörliga bilder (i eventiella filmer), 
som jag förekommer på under det Nordiska Kyudoseminariet, 14-15 december 2019, får användas för 
publicering i Svenska Kendoförbundets (SKF) kanaler: webbplats, sociala medier samt tryckt material (skrifter, 
rapporter och dylikt) tills vidare. Bilderna kommer endast att användas där Svenska Kendoförbundet står som 
avsändare och inte i kommersiellt syfte. Bilder och filmer kommer att sparas i SKFs arkiv. 

 
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta artansvarig på 
kyudo@kendoforbundet.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av 
behandlingen innan samtycket återkallades.  
 
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att 
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.  

 
Samtycke genom signering nedan, vänligen förtydliga genom att ange namn (texta tydligt), plats och datum. 

 
Namn: 

Plats och datum: 

 
Signatur: 
 
.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänligen ta med blanketten till seminairet eller skicka in via e-post till kyudo@kendoforbundet.se.  
Blanketter kommer även att finnas på plats och det går att skriva på då. 


