
 SVENSKA JUNIORPOKALEN 
2014 

 

 

Bästa karateledare/instruktör! 

 

 
Lördagen den 1 november 2014 direkt efter Karate Kid Cup, med planerad tävlingsstart   ca. 
kl.15.00, äger Svenska Junior Pokalen rum. 
Svenska Junior Pokalen är en tävling som förhoppningsvis skall hjälpa våra juniorer och 
yngre juniorer med tävlingsrutin och erfarenhet och som siktar på att bli en lika självklar del i 
tävlingsplaneringen som någonsin Karate Kid Cup, Svenska Kata Pokalen etc. 
Svenska Junior Pokalen väntar med spänning på att få ta emot den svenska och nordiska 
junioreliten! 

 
Några praktiska råd inför tävlingen: 
 
      -     Från ca.kl.14.00 invägning samt kontroll av tävlingskort etc. Tävlingsstart ca.kl.15.00 

- Alla tävlande skall inneha och visa upp förbundets obligatoriska tävlingskort. 
Arrangören tillhandahåller ej detta tävlingskort! Ansökan om kort görs till förbundets 
kansli i god tid innan tävling. 

- Samtliga tävlande skall kunna uppvisa giltig fotolegitimation. 
- Coacher skall under hela tävlingen bära träningsoverall.  
- Se till att ha reglementsenliga skydd. Arrangören tillhandahåller ej skydd! 
- Inbjudan finns även på www.swekarate.se och på www.inoue.se/juniortrophy. 

  
Välkommen med din klubbs anmälan till denna spännande juniortävling! 

 
Stockholm den 15 augusti 2014 

 

Per-Ola Olsson 

Svenska Inoue-ha Shito-ryu Keishin.kai 

 
 

 

Huvudsponsor: 

 
 

Kansli: Farkostvägen 4 , 6tr 181 35 Lidingö Stockholm  Telefon/Fax: 08-643 83 11 
Dojo: Johannes skola, Roslagsgatan 61                 Email: minakami@inoue.se 
Postgiro: 437 41 48-7  Internet: www.inoue.se 



SVENSKA JUNIORPOKALEN 
2014 

 
Lördagen den 1 november 2014 

Eriksdalshallen, Stockholm 
 

Tävlingsstart ca kl.15.00 

(direkt efter avslutandet av Karate Kid Cup) 
 

Tävlingsklasser 

Individuell Kata och Kumite för yngre juniorer och juniorer 
 

Herr junior kumite: 16-17år: -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg  
 Herr junior kata: 16-17år 
 
 Dam junior kumite: 16-17år: -48kg, -53kg, -59kg, +59kg 
 Dam junior kata: 16-17år  
 
 Herr yngre junior kumite 14-15år:-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg  
 Herr yngre junior kata: 14-15år 

 
Dam yngre junior kumite 14-15år: -47kg, -54kg, +54kg 

 Dam yngre junior kata: 14-15år 
 

Anmälan: 

Använd gärna bifogad anmälningslista 
 Uppge även namnen på de coacher som representerar er förening. 

OBS! Skall vara arrangören tillhanda senast lördagen den 23 oktober. 

 
Skickas till: 

Minakami Karate Dojo 
c/o Olsson Farkostvägen 4, 6tr 181 35 Lidingö 

Tel/fax/info: 08-643 83 11, e-post: minakami@inoue.se  
    Info  

+46706 35 30 18 
Avgift: 

300:-/klass 
Insättes på Minakami Karate Dojo postgiro nr: 437 41 48-7 

 

Välkommen önskar Minakami Karate Dojo 



SVENSKA JUNIORPOKALEN 
2014 

 

Klubb:  ……………………………………………….. 
Telefon/fax: ……………………………… 
Kontaktperson: ………………………………………… 
e-post ………………………..…………………………. 
Coach(er):…………………….………………………… 
 
                                                   Herrar                            Klasser    
NAMN                                junior   yngre-           kumite        kata  

                                                                                                   junior  

1  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

2  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

3  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

4  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

5  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

6  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

7  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

8  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

9  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

10 ……………………………………....           �        �                ...........      ..........  
 
                                                   Damer                           Klasser    
NAMN                                junior   yngre-           kumite        kata  

                                                                                                   junior  

1  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

2  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

3  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

4  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

5  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

6  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

7  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

8  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

9  …………………………………….....           �        �                ...........      ..........  

10 ……………………………………....           �        �                ...........      ..........  
 

Skickas till: Minakami Karate Dojo, c/o Olsson Farkostvägen 4, 6tr 181 35 Lidingö 

Tel/fax/info 08-643 83 11, e-post: minakami@inoue.se mobil: +46706 35 30 18 
 

OBS !  Skall vara arrangören tillhanda senast fredagen den 23 oktober. 


