På uppdrag av Svenska Kendoförbundet
inbjuder Seikyukai till
NORDISKT SEMINARIUM

Bosön (Lidingö), Stockholm, 26-27 februari, 2022
Instruktörer:
Tryggvi Sigurdsson, Kyoshi 7 dan
Gérald Zimmermann, Kyoshi 6 dan

Plats: Bosön, 181 47 Lidingö (Stockholm)
Program
Lördag 26 februari: 09:00 – 17:00 (Registrering öppen från 08:00)
Söndag 27 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 gruppskjutning samt färdighet i
skjutning 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.
• 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: Deltagare med 3 dan och däröver
ska bära kimono och utföra hadanogi/tasukisabaki.
Max antal deltagare: 35

Minimum antal deltagare: 20

Seminariekostnad: 800,00 SEK.
Seminariekostnaden inkluderar lunch under både lördag och söndag och fika på
lördag eftermiddag.
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, till
självkostnadspris om 150,00 SEK (Se anmälan). Betalningen sker vid restaurangen.
Anmälan:
Sänds som e-post (senast 22 december 2021) till: kontakt@seikyukai.se
(Anmälan bifogad)
Betalning av seminariekostnad görs till: Seikyukai Kyudoförening
För inbetalning i Sverige: Plusgiro 144543-6
Vid betalning, ange: Seminar2022 + eget namn.
Betalningen måste vara oss tillhanda senast 14 januari, 2022.

Åskådare: Åskådare är välkomna, men måste anmäla sig via
kyudo@kendoforbundet.se.
Med anledning av COVID-19
Skulle Coronasituationen förändras igen, så kan även seminariet påverkas.
I så fall kommer mer information.
Generella rekommendationer vid dagens datum (2021-10-19)
• Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
• Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk
när du hostar eller nyser.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. (Handsprit kommer också att
finnas tillgängligt)

Välkomna!

Anmälan – Nordisk Kyudo Seminarium
Bosön 26-27 februari, 2022

Namn:
Ålder vid seminarietillfället:
Förening:
Grad:
Datum då graden erhölls:
Började träna kyudo år:

Välj ett alternativ (rissha måste bifoga giltigt läkarintyg med anmälan):
Rissha:

Zasha:

Deltagande i middagen den 26 februari:
Ja:

Nej:

Önskad specialkost:

Skicka anmälan/ovanstående information till kontakt@seikyukai.se
senast den 15 december, 2021.
Begränsat antal platser: Max. 35 deltagare.

