Hokushinkan Kyudo
har glädjen att inbjuda till

Kyugradering
och

Svenska Cupen
Deltävling 2
Lördag den 29 augusti 2020

OBS! På grund av covid-19 pandemin är det krav på inkommen hälsodeklaration för alla
nationella tävlingar och graderingar. Blanketten "Hälsodeklaration" hittar du här:
https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2020/06/Halsodeklaration.pdf
Den ifyllda blanketten lämnas in vid registreringen.

Datum, tid och plats
Lördag den 29 augusti 2020, 10:00 - 16:30, Vänge Sporthall

Program

(ungefärliga tider)

10:00 - 10:30

Registrering till gradering och Svenska Cupen
Inlämning av hälsodeklaration (se ovan)

10:30 - 10:45

Lottning av skjutordning för tävlingen

10:45

Öppning och Yawatashi

11:00 - 11:45

Gradering

11:45 - 12:30

Fikapaus

12:30 - 15:00

Svenska Cupen deltävling 2

15:00 - 15:30

Avslutning och diplom- och prisutdelning

15:30 - 16:30

Fritt skytte

Gradering
Anmälan till graderingen skickas senast den 19 augusti till kyudo@uppsalakendo.se och ska
innehålla:
•

Namn

•

Klubb

•

Ålder vid detta graderingstillfälle

•

Nuvarande grad

Fyll i Kendoförbundets blankett för kyugradering som du hittar via den här länken:
http://www.kendoforbundet.se/wp-content/uploads/2018/07/Blankett_Underlag_Kyu_20131.pdf
Den ifyllda blanketten lämnas in vid registreringen.
Graderingsavgiften är 200 SEK oavsett grad och betalas till KFUM Uppsala Kendo,
Bankgiro 5694-8227 senast den 19 augusti. Skriv "Kyugradering + ditt namn" vid betalning.

Svenska Cupen
Anmälan till Svenska Cupen görs senast den 19 augusti via e-post till kyudo@uppsalakendo.se
(skriv namn och klubb).
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.
Tävlingsavgiften är 30 SEK och betalas på plats (vänligen ta med jämna pengar).

Fikapaus
Ta med egen mat och dryck.
På grund av covid-19 pandemin kommer vi inte att bjuda på te/kaffe och småkakor (som vi brukar
göra).

Hitta
Ta väg 72 mot Sala. Ta första infarten till Vänge och följ vägen tills du ser skolan på höger hand.
Buss 848 stannar vid "Vänge kyrka" circa 100 m från hallen.

Frågor
Eventuella frågor kan ställas till kyudo@uppsalakendo.se

Kod till dörren

2020

Varmt välkomna!

