
 

  



Stockholms DM 2019 
Lördagen den 28 september 2019 

Vasalundshallen i Solna 

Start kl. 10.00 kata, ca 12.00 kumite 

Invägning 09.00-12.00 

 

Klasser 

Kata Herrar         Kata Damer 
   

Seniorer - 16 år fyllda tävlingsdagen.         Seniorer - 16 år fyllda tävlingsdagen. 
U21 - 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen.        U21 - 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen. 
Juniorer - 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.        Juniorer - 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen. 
Kadetter - 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen.        Kadetter - 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen. 
Lagkata Seniorer - 16 år fyllda tävlingsdagen.        Lagkata Seniorer - 16 år fyllda tävlingsdagen. 
Lagkata Juniorer -           Lagkata Juniorer -   
14 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.        14 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen. 
 

Kumite Herrar         Kumite Damer 
 

Seniorer - 18 år fyllda tävlingsdagen.         Seniorer - 18 år fyllda tävlingsdagen. 
 -60, -67, -75, -84, +84, lag          -50, -55, -61, -68, +68, lag 
 
U21 - 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen                U21 - 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen. 
-60, -67, -75, -84, +84          -50, -55, -61, -68, +68 
 

Juniorer - 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen        Juniorer - 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen 
-55, -61, -68, -76, +76, lag          -48, -53, -59, +59, lag 
 
Kadetter - 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen        Kadetter - 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen 
-52, -57, -63, -70, +70, lag          -47, -54, +54, lag 
 
 

Regler 
www.swekarate.se 

 

Anmälan - OBS! Sista anmälningsdag är söndagen den 22 september. 
Sportdata.org 

 
Kontakt 

andreas.fritsch@inoue.se 
 

Avgift 
Kadetter, juniorer, U21 och vuxna 300 kr individuell klass, 600 kr lag 

Insättes på plusgiro 59 52 82-5, Järva Karate Dojo 
 

 

       Välkommen önskar Järva Karate Dojo & Solna Karate Dojo! 

http://www.swekarate.se/
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4852#a_eventhead
mailto:andreas.fritsch@inoue.se


Stockholms DM 2019 
Vasalundshallen ligger på gångavstånd från Solna station (pendeltåg) och Solna centrum (tunnelbana). Buss 509 

från Brommaplan eller Danderyd samt 515 från Sundbyberg eller Odenplan stannar 50 meter från hallen. Med 

bil går det bra att ta E18/Enköpingsvägen och svänga ner på Kolonnvägen. Från E4 åker man lättast in på 

Frösundaleden och sedan Dalvägen. Från västerort kan man ta Frösundaleden från andra hållet. 

 

Det går att parkera på gatorna i området. Man kan även parkera gratis i 4 timmar i Mall of Scandinavia. 

https://www.mallofscandinavia.se/parkering 

 

Karta Vasalundshallen https://goo.gl/maps/roBVhkhffcVTUJCw7 

 

 

https://www.mallofscandinavia.se/parkering
https://goo.gl/maps/roBVhkhffcVTUJCw7

