
Dojo: Fagerstagatan 1      Ordförande Enighet Kendo: Karolina Göransson
214 44  Malmö       Mobil: +46(0)705-851147
Tel: 040-19 22 60       E-post: karolinagoransson [snabel A] gmail.com
Fax: 040-92 95 80       
Web: http://www.malmokendo.org     Ansvarig för Sugo & Etsuko cup: Magnus Ydmark
        Mobil: +46(0)709-611658
        E-post: magnus.ydmark [snabel A] gmail.com

GAK Enighets kendosektion har äran och 
glädjen att inbjuda till Sugo cup och Etsuko cup 

2-3 februari 2008

Tävlingar: Lördagen 2/2  kl. 08.00 – 17.00 i Helenholmsskolans sporthall, Malmö.
Två tävlande går vidare ur poolerna.

  Sugo cup arrangeras i tre klasser:
  A-klass: min 18 år, from 1 dan
  B-klass: min 18 år, tom 2 kyu och max fyra års kendoerfarenhet 
  (semifinalisterna får tävla i A-klassen)
  Juniorklass: min 14 år – max 17 år, inga gradrestriktioner
  (* För ålderskraven gäller på tävlingsdagen fyllda)
  
  Etsuko cup arrangeras i en klass:
  Damer: min 14 år, inga gradrestriktioner
  (* För ålderskraven gäller på tävlingsdagen fyllda)

Lottning: Kommer att ske lördagen 26/1 kl.12.00 på Enighet Sportcenter, Malmö

Gradering: söndagen 3/2 kl.10.00 i Heleneholmshallen. 1-3 dan beroende på domartillgång . Se vår 
hemsida för mer info (efter jul).

Träning :  Fredagen 1/2 kl.18.00-21.00 på Enighet sportcenter
                 Söndagen 3/2 kl. 12.00-14.00 (efter graderingen) i Heleneholmshallen

Logi: Det kommer att finnas tillgång till gratis golvlogi i Sofielundsskolans gymnastiksal. Ange antal 
i anmälningsformuläret. (Formuläret kommer att publiceras på hemsidan efter jul) 

Lunch: Vi erbjuder en enkel kall lunch, inklusive en dryck, på lördagen. Kostnad 55 kr/person. Ange 
antal i anmälningsformuläret samt ev.  allergier och önskan om vegetarisk mat.

Sayonaraparty: Lördag kväll kl. 20.00 på Sultan Palace. Kostnad 130 kr/person för turkisk buffé och 
en dryck. Ange antal i anmälningsformuläret.

Anmälan: Observera att anmälan sker klubbvis. Använd bifogat anmälningsformulär. Anmälnings-
formuläret skickas  senast 19/1 till karolinagoransson@gmail.com 

Avgift: 200 kr/person berättigar till tävling i samtliga klasser där en person kan ställa upp
Betalningen ska senast 19/1vara inne på konto: clr 9300 konto 4.948.597-2, ange klubb på inbetal-
ningen (kontoinnehavare: Magnus Ydmark). OBS Ingen anmälan tas till lottning om inte alla 
uppgifter är med samt betalningen klar.

Välkommen till MALMÖ! 



   GRADERING för 1 dan, 2 dan och 3 dan i   
 Malmö söndagen 4/2 
Krav:
Kata:  1 dan 2 dan 3 dan
  1-5 1-7 1-10

Tid mellan graderingar: 
  1 kyu -1 dan:   3 månader
  1 dan - 2 dan: 1 år
  2 dan - 3 dan: 2 år

Anmälan:
Om man vill gradera ska man anmäla namn och grad (den man vill pröva till) till klubben. Klubben 
ska sedan skicka vidare anmälan tillsammans med tävlingsanmälan. Sista anmälningsdagen är  2007-
01-19.

Betalning:
Betalningen sker på tävlingsdagen (lördagen 3/2) och ska gå till Hanna Westesson eller Pernilla 
Nordwall i jämna pengar. Vid betalningen får man en  eller flera blankett(er)  som man ska fylla i 
och sedan ge tillbaka till Hanna eller Pernilla. 

Man betalar den totala avgiften (se nedan), alltså prövningsavgiften + registreringsavgiften man 
betalar . Om man inte klarar graderingen får man pengar tillbaka (inte prövningsavgiften).

Avgifter:
Grad  Prövning  Registrering  Totalt 
1 dan  100:-  + 150:-   250:-
2 dan  150:-  + 250:-   400:-
3 dan  250:-  + 300:-   550:- 

OBS!
- Man måste kunna styrka sin nuvarande grad på något sätt: gula kortet, budopass eller kopia på 
graderingsdiplom. 

- Ni som ska pröva till 1 dan ska ha två fotografier (typ passfoto) med er. Skriv namn på baksidan.

- Ni som ska pröva till 2 eller 3 dan måste ha de gula korten med er.

Om det finns några frågor eller oklarheter kontakta:
Hanna Westesson på 0731-500881 eller hanna.westesson@gmail.com  
Pernilla Nordwall 0701-447763 eller red_dragon_87@hotmail.com  


