
 
 
 

På uppdrag av Svenska Kendoförbundet  

inbjuder Seikyukai till 

NORDISKT SEMINARIUM I KYUDO 

 

Bosön (Lidingö), Stockholm, 6-7 februari, 2021 

 

Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurdsson, Kyoshi 7 dan 

 

 



Huvudinstruktör: Tryggvi Sigurdsson, Kyoshi 7 dan  
Assisterande instruktör: Gerald Zimmermann, Kyoshi 6 dan  

Plats: Bosön, 181 47 Lidingö (Stockholm)  

OBS.  
Skulle pandemisituationen förändras, så kan även seminariet påverkas. I så fall 
kommer mer information. 

Program  

Lördag 6 februari: 09:00 – 17:00 (Registrering öppen från 08:00)  
Kom i mycket god tid, eftersom en hälsokontroll av alla kan komma att utföras. 
Söndag 7 februari: 09:00 – 15:00  

Mer detaljerat program kommer vid ett senare tillfälle.  

Seminariet är öppet för deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.  
För deltagande krävs grundläggande kunskaper om skytte på mato i tachi. 
 
Deltagare som inte har möjlighet att utföra zasha (sittande skjutning) ska upplysa om 
detta i anmälan och kommer att få tillämpa rissha (stående skjutning). Deltagare som 
skjuter rissha måste bifoga giltigt läkarintyg som styrker förhinder att skjuta i zasha 
med anmälan. 
 
Att tänka på: 

• 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: Kyudoka med 3 dan och däröver 
ska bära kimono och utföra hadanugi/tasukisabaki.  

 Max antal deltagare: 35 Minimum antal deltagare: 25  

Seminariekostnad: 1850 SEK.  
På grund av rådande situation med ovisshet kring pandemin, så har kostnaderna för 
hallar stigit. Seminariekostnaden inkluderar lunch under både lördag och söndag 
samt fika på lördag.   

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.   

Gemensam middag: På lördagskvällen kan alla som önskar delta i en gemensam 
middag på Bosön, till självkostnadspris (150 SEK) som betalas på plats (mer info 
kommer senare).  



Anmälan: sänds som e-post senast 1 december, 2020, till: 
kyudo@kendoforbundet.se  

(Anmälningblankett bifogad) 

Betalning av seminariekostnad till: Seikyukai Kyudoförening  
För inbetalning i Sverige: Plusgiro 144543-6 
För betalning från utlandet:  
IBAN SE27 9500 0099 6026 0144 5436   
BIC NDEASESS 
 Vid betalning, ange: Seminar2021 + för- och efternamn. 
Betalningen måste vara oss tillhanda senast 1 december, 2020.   
 
Åskådare: Åskådare är välkomna, men måste föranmäla sig till 
kyudo@kendoforbundet.se , på grund av rådande pandemisituation.  
Åskådare ska ej bära träningskläder för kyudo. 

 
Med anledning av COVID-19	
 
Hälsodeklaration ska vara inkommen från alla deltagare. Den hittar du här: 
https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2020/06/Halsodeklaration.pdf 
Den ifyllda blanketten lämnas in vid registreringen. 
 
Hälsoundersökning kan komma at ske vid evenemanget. 
  
Generella rekommendationer och restriktioner för deltagare och åskådare: 

 
• Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. (Handsprit kommer också att  
  finnas tillgängligt) 
• Rör inte vid ögon, näsa eller mun. 
• Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk  
  när du hostar eller nyser. 
• Försök hålla 1-2 meters avstånd i alla lägen; t.ex. hiss, entré till hallen. 
  
Tänka extra mycket på att minska eventuell trängsel vid hikae, ta inte på varandras 
utrustning, god handhygien, använd handsprit innan och efter yatori.  
 

Välkomna!  

 
  


