
Välkomna att delta under Hanami i Botaniska 

Trädgården, söndag 24 april 2022 

 

Ett fantastiskt tillfälle att visa upp er förening! 

Anmälan är gratis och ska göras senast 15 mars 

Hanami i Göteborgs Botaniska trädgård 

för föreningar i SB&K Distrikt Väst  

Söndagen den 24 april 12.00-15.00 

I år är SB&K Distrikt Väst återigen med som samarbetspartner på Hanami i Botaniska             

trädgården i Göteborg och alla budoföreningar är hjärtligt välkomna att delta.                     

Som vi väntat på att äntligen få vara igång igen!                     

Upplägg: Arrangemanget pågår mellan 12:00-15:00 och kräver att föreningen 

kan delta under dessa timmar  

Botaniska trädgården bjuder på en unik miljö där ni som utövare kan vandra runt 

i hela trädgården på ett teaterliknande vis.       

                  På evenemangsområdet finns en stor markerad plats.  

Varje ”uppvisningsgrupp” disponerar 10-15 minuter vid varje tillfälle (se till att 

ditt nummer är väl inrepeterat), och sedan lämnar öppet för nästa grupp i kö 

(beroende på hur många som anmäler sig).  

Det går bra att använda samma uppvisningsnummer flera gånger under dagen. 

Plats: Göteborgs botaniska trädgård 

Carl Skottbergs Gata 22A 

413 19 Göteborg 

Tid: 24 april mellan 12:00-15:00 

 



 

 

Lokal: Under dagen finns tillgång till förbundets egna tält där möjligheten finns 

att byta om och förvara saker. Samtliga föreningar som deltar disponerar och 

samsas om utrymmet.                                                                                                          

En obligatorisk genomgång kommer ske klockan 11.00 för att gå igenom 

dagens upplägg.  

 

Om din förening har möjlighet vore det roligt om både barn, ungdomar och 

vuxna kan deltaga.  

Det kommer att finnas en mikrofon tillgänglig.  

Gratis fika kommer finnas för alla deltagare! 

Anmälan senast 15 mars: 

 Uppge följande uppgifter i anmälan: 

• Föreningens namn 

• Antal deltagare 

• Telefonnummer till kontaktperson innan och under 

arrangemangsdagen 

• Skriv med om ni har musik 

 
 

• Anmälan görs till kansli@kampsportvast.se och är bindande. 

Vid frågor når ni samordnaren Cattis via mail eller på 0704-152223 
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