
Plats: Väsby Kampsportcentrum 
 Vilundaparken, Husarvägen 25 
 Upplands Väsby 
 
Tider: Lördag 1/12 08:00-17:00 Juniorer individuellt, Damer individuellt, Lagtävling 
 Söndag 2/12 09:00-15:00 Herrar individuellt 
 
Klasser: • Junior, individuell  Mixad klass; tävlande som under kalenderåret fyller lägst 14 år, men högst 17 år 
 • Dam, individuell  Tävlande med lägst 1 dan, som under kalenderåret fyller lägst 18 år 
 • Herr, individuell  Tävlande med lägst 1 dan, som under kalenderåret fyller lägst 18 år 
 • Lag  Mixad klass; tävlande lägst 16 år under kalenderåret. 
 Varje förening får ställa upp med ett femmannalag med två reserver oavsett lagdeltagarnas grad. 
 Om en förening väljer att ha fler lag än ett måste alla deltagare, inkl. reserver, ha lägst 1 dan 
 
Anmälan: Anmälan sker genom att: 

a) maila in deltagarlista i bifogat Excel-blad till huvudtranare@wasbykendo.se, samt  
b) betala in avgifter 

 Anmälan och betalning sker klubbvis senast 23/11. 
 Anmälan är bindande, och registreras inte förrän betalning är inkommen. 
 
Avgifter: Individuell tävlande: SEK 250,00 per person 
 Lagtävlan: SEK 500,00 per lag. 
  
 Betalas in klubbvis till Wäsby Kendos plusgiro 14 51 06 – 1. Märk inbetalningen med klubbens namn. 
 Anmälan registreras inte förrän betalning är inkommen.  
 
Lunch: Kan förbeställas för SEK 50,00 per person. Betalning sker på plats. Anmäl antal i anmälningsformuläret. 
 
Sayonara-fest: Lördag 1/12 kl. 19:00. Betalning sker på plats. Anmäl antal i anmälningsformuläret. 
 
Övernattning: Boende i gymnastiksal (natt till lördag samt natt till söndag) erbjuds till en kostnad av SEK 100,00 per 
 person för två nätter. Anmäl antal i anmälningsformuläret.  
 
Kontaktpersoner: Henrik Johansson huvudtranare@wasbykendo.se 073-373 24 72 
 Jussi Myllyluoma kontakt@wasbykendo.se 073-334 13 02  
 
Träning: Goodwill-keiko anordnas fredag 30/11 kl. 19:00-20:30 på kampsportscentret. 
 
Övrigt: • Under SM tillämpas Svenska Kendoförbundets tävlingsreglemente för Kendo-SM 
 • Tävlingslicens krävs för alla deltagare 
 • För mer information, besök www.wasbykendo.se 

W ä s b y   K e n d o f ö r e n i n g   ä r   s t o l t a   a t t   b j u d a   i n   t i l l 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN i KENDO 2012 

i Upplands Väsby den 1-2 december 
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