Wäsby Kendoförening är stolta att bjuda in till

Plats:

Väsby Kampsportcenter
Vilundaparken, Husarvägen 29
Upplands Väsby

Tider:

Lördag 5/12
Söndag 6/12

10:00-10:30
10:30-17:00
09:00-11:00
11:00-15:00

Invigning
Individuella tävlingar Junior, Dam, Herr
Gradering
Lagtävling
(observera att förskjutningar i schemat kan förekomma)

Klasser:

•
Junior, individuell Mixad klass; tävlande med lägst 2 kyu 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 goran.aranda@gmail.com, samt
b) betala in avgifter
Anmälan och betalning sker klubbvis senast 27 november.
Anmälan är bindande, och registreras inte förrän betalning är inkommen.
Anmälan till gradering sker separat och skall vara inkommen senast den 6 november.

Avgifter:

Individuell tävlande:
Lagtävlan:

SEK 280,00 per person
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.
Gradering:

Anmälningsavgift betalas individuellt till samma pg, senast 6 november
Anmälningsavgift för 1 dan är SEK 150,00, 2 dan 200,00 och 3 dan 300,00.

Lunch:

SEK 70,00 per person (ex. dryck). Betalas klubbvis tillsammans med SM-anmälan.
Anmäl antal i anmälningsformuläret.

Sayonara-fest:

Lördag 6/12 kl. 19:00. SEK 120,00 per person (ex. dryck). Betalas klubbvis tillsammans med SM-anmälan.
Anmäl antal och matval i anmälningsformuläret (se separat meny).

Övernattning:

Kostnadsfritt boende (fr-sö) i tävlingslokalen erbjuds. Obs! Anmäl antal i anmälningsformuläret!

Kontaktpersoner:

Göran Aranda
Jussi Myllyluoma

goran.aranda@gmail.com
kontakt@wasbykendo.se

Träning:

Goodwill-keiko anordnas fredag 4/12 kl. 19:00-20:30 i tävlingslokalen.

Övrigt:

•
•
•

076-555 80 40
073-334 13 02

Under SM tillämpas Svenska Kendoförbundets tävlingsreglemente för Kendo-SM
Tävlingslicens krävs för alla deltagare
För mer information, besök www.wasbykendo.se

Kendo-SM 2015

SAYONARA-PARTY
Lördag 5 december kl. 19:00 – sent

MENY
Rätt 1:

Kyckling
Saté Gai – kycklingspett med jordnötssås

Rätt 2:

Nötkött
Geang Phed Nuea – biff i röd curry och kokosmjölk med bambuskott

Rätt 3:

Fläskkött
Moo Phad Graphao – fläskfilé med chili, grönsaker och starkbasilika

Rätt 4:

Vegetariskt
Phad Pak – wokade grönsaker i sojasås

Dryck beställs på plats.

OBS!
Deltagande i Sayonara-festen måste föranmälas och skall markeras två
gånger i anmälningsformuläret för varje anmäld person, enligt följande:
•
•

En markering (etta) i gula “Sayonaraparty”-kolumnen för närvaro
En markering (siffra 1-4) i röda kolumnen för val av maträtt

