
3 november 

Sporthallen i Nacka 
sportcentrum 
 
Griffelvägen 11 
131 40 Nacka 
 

 

ALLSTYLE OPEN 
Hemsida: www.shaolinkungfu.se E-post: info@shaolinkungfu.se 

 

3 november  

Anmälan görs på  
info@shaolinkungfu.se   
e.callenbo@live.se 
Senast 26 oktober.  
De som inte är 
föranmälda kan tyvärr 
inte delta i tävlingen. 

Anmälan 
senast 26/10 

 
Tävlingsstart 13.00 
Publikinsläpp 12.30 

Entré 140: -  
 

Sveriges största öppna 
kampsportstävling  

 Tävlingen är öppen för alla stående kampstilar. 
Många kända fighters och kampsportsprofiler har 
genom åren deltagit i tävlingen. Jörgen Kruth, 
Nils Widlund, Paul Doumbia, Maria Elin Olsson, 
Martin Holm, Sadibou Sy och Björn Kjöllerström 
för att nämna några. Men framför allt är tävlingen 
till för alla de som tävlar för första gången eller 
som inte är så rutinerade. 
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Utgåva nr: [Datum] Dolor Sit Amet 
`

Invägning 
Invägning för klubbar i 
Stockholmsområdet sker 
fredag 2 november 18.00 -20.00. 
Invägning för klubbar utanför Stockholm 
sker på tävlingsdagen den 3 november 
07.00-08.00.  

Invägningen sker i Södermalms 
Shaolins lokaler på Blekingegatan 38 t-
bana Skanstull, Tele 08-641 99 99    

 

OBS! Anländer ni efter de utsatta tiderna kan 
ni tyvärr inte delta i tävlingen!  

 
Tävlingsavgift är 250: - och 

betalas vid invägningen. 
 

 
Viktklasser 

 

Klass I (För att delta krävs 
medaljplaceringar i SM, Allstyle Open 
eller motsvarande)  
 
Klass II (Inga matcher eller meriter 
krävs för att ställa upp)  
 
 
Herrar Senior (18 år fyllda):  
-56, -60, -64, -68, -72, -76, -82, -88, -
98 & +98kg. 
 
Damer Senior (18 år fyllda):  
-52, -56, -60, -65, -70 & +70kg.  
 
Herrar Junior 16-18 år  
-56, -60, -64, -68, -72, -76, -82, -88 & 
+88kg.  
 
Herrar Junior 14-16 år  
-56, -60, -64, -68, -72, -76, -82, -88 & 
+88kg.  
 
Damer Junior 16-18 år  
-52, -56, -60, -65, -70 & +70kg.  
 
Damer Junior 14-16år  
-52, -56, -60, -65, -70 & +70kg. 

Arrangören strävar efter att i största 
möjliga mån para ihop deltagare så att 
alla ska få match. 
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Försäkring 
 

OBS! 
 

 
Alla deltagare måste 
vara försäkrade. 
Medlemmar av 
SBKF är 
automatiskt 
försäkrade.  

Tillhör ni annat 
förbund - 
organisation måste 
ni ha en försäkring 
som gäller under 
tävling.   
 

 
Södermalms Shaolin Kung Fu 
Blekingegatan 38 
116 62 Stockholm 
Telefon: 08-641 99 99, 0704-17 69 41 
 
E-post: info@shaolinkungfu.se 
Hemsida: www.shaolinkungfu.se 

Alla deltagare måste ha giltig startbok/tävlingskort. Du 
som är medlem i Svenska budo & kampsportsförbundet 
måste ha det nya tävlingskortet. Ansökan finns här:  

http://www.budokampsport.se/node/add/comp-card 

Annars fungerar matchbok från tkd, boxning eller 
annan startbok där den tävlandes matchhistorik är 
dokumenterad.  
Alla deltagare måste vara försäkrade. Medlemmar av 
SBKF är automatiskt försäkrade. Tillhör ni annat 
förbund/organisation så måste ni ha en försäkring som 
gäller under tävling.  

 

TÄVLINGSKORT 


