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GAK Enighets kendosektion har äran och 
glädjen att bjuda in er till Sugo cup och Etsuko cup 

31 januari - 1februari 2009

Tävlingar: Lördagen 31/1  kl. 08.00 – 17.00 i Helenholmsskolans sporthall, Malmö. Lagtävlingen hålls 
på söndagen,1/2, kl 09.30 på Enighet Sportscenter.

  Sugo cup arrangeras i tre klasser:
  A-klass: min 18 år, from 1 dan
  B-klass: min 18 år, tom 1 kyu 
  (semifi nalisterna 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 16 år, inga gradrestriktioner
  (* För ålderskraven gäller på tävlingsdagen fyllda)

  Lagtävling 3-mannalag, max två lag per klubb, totalt max 16 lag, 
  min 18 år, kyu och dan.

Lottning: Kommer att ske lördagen 24/1 kl.12.00 på Enighet Sportcenter, Malmö

Gradering: söndagen 1/2 kl 12.00 i Heleneholmshallen. 1-3 dan beroende på domartillgång . 
Graderingsansvarig är Björn Gustavsson och anmälningar till gradering skickas senast 31 december till 
bjorn_gustavsson [Snabel A] telia.com

Träning : Fredagen 30/1 kl.18.00-21.00 på Enighet sportcenter

Logi: Det kommer att fi nnas tillgång till gratis golvlogi i Sofi elundsskolans gymnastiksal. Ange antal i 
anmälningsformuläret. 

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

Sayonaraparty: Lördag kväll kl. 20.00. Kostnad 130 kr/person för mat och en dryck. Ange antal i anmäl-
ningsformuläret.

Anmälan: Observera att anmälan sker klubbvis. Använd bifogat anmälningsformulär. Anmälningsfor-
muläret skickas senast 19/1 till karolinagoransson [Snabel A] gmail.com

Avgift: 200 kr/person berättigar till tävling i samtliga klasser där en person kan ställa upp. Avgiften för 
ett lag är 150 kr. Betalningen ska senast 19/1 vara inne på konto: 8214-9, 903 152 186-8 , ange klubb på 
inbetalningen (kontoinnehavare: Karolina Göransson). OBS Ingen anmälan tas till lottning om inte alla 
uppgifter är med samt betalningen klar.


