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Svenska Yukigassen-Förbundet Nyhetsbrev

Hej alla läsare :) 
 
Här kommer de första numret av vårt nya nyhetsbrev. 
Fokus idag är på året största turnering - Svenska 
mästerskapet 2013 i Luleå. Trevlig läsning!
 

Svenska mästerskapet 2013, 2 MARS

Känn dig utmanad! Vintern är här och nu är det dags att 
anmäla sig till SM i Yukigassen 2013!

Yukigassen är en japansk lagsport i gammalt hederligt 
snöbollskrig och börjar även bli en tradition i Luleå. 
Årets SM kommer att gå av stapeln 2 mars på Luleå 
tekniska universitets Campus. Vi hoppas att ni alla antar 
utmaningen! Anmälan görs här

Utbildningar och träningar inför SM

Svenska Yukigassen-Förbundet kommer även i år 
under februari månad att hålla utbildningar och 
träningsmatcher på Luleå tekniska universitet. 
Utbildning och träning är gratis och öppet för alla.

Utbildning hålls varje torsdag i februari kl 19:00 i B192 
på LTU (dvs. 7/2, 14/2, 21/2, 28/2)

Träningar hålls varje lördag i februari kl 14:00 på 
Yukigassenplanen vid C-huset. (dvs. 2/2, 9/2, 16/2, 13/2)

Personalrekrytering SM - ARVODERAT

För SM 2013 har vi stort behov av funktionärer och 
domare. Arbete under SM 2013 är arvoderat av vår 
huvudsponsor, Luleå tekniska universitet. Tipsa gärna 
era kompisar ;)

För mer information om våra personalbehov kontakta 
oss på recruit@yukigassen.se .
 
Nya regler för Yukigassen

På internationella mötet i Kemijärvi i augusti 2012 där 
vi på Svenska Yukigassen deltog beslutades ändringar 
i spelregler för yukigassen. Bland de viktigaste 
ändringarna är:

● Spelbanan har förkortats med 4m till 
36m (dock SM spelas fortfarande på 32m 
bana)

● Domarnas zonering
● Fel start: UT!

Intervju med Mårten Sandström, svensk 
mästare 2012, I&Co

1) När började du spela 
yukigassen?

Jag började spela yukigassen i 
samband med det första officiella 
svenska mästerskapet 2010 men har 
väl kastat snöboll sen jag var liten.

2) Hur känns det att vara svensk mästare?

Det känns oerhört bra att kunna titulera sig svensk 
mästare i en japansk kampsport;) Har lirat många 
sporter i min ungdom, men att det var i snöbollskrig jag 
skulle bli svensk mästare, ja det hade jag inte räknat 
med.

3) Vad skulle du säga till nya nyfikna spelare?

Ta chansen och testa på sporten nästa mästerskap. Det 
är en rolig sport med fina priser i potten. Vi använde 
våra prispengar till en solsemester på Rhodos, vilket var 
en riktigt nice resa.

Yukigassen premiären 1 december

Den 1 december var 
en kall dag utan snö. 
Tillsammans med LURC 
(föreningen som tar hand 
om utbytesstudenter på 
LTU) arrangerade vi en 
turnering där sammanlagt 
13 lag deltog. 
 
Till slut kunde man utse 
laget bestående av 
studenter från Spanien 
och Frankrike till dagens 
vinnare.

Turneringen blev en bra förberedelse inför det 
kommande SM i mars, där förhoppningsvis många 
utbytesstudenter kommer att delta.

Tillsammans med studenter från LURC bildade vi på 
Svenska Yukigassen ett lag, men tyvärr åkte vi ut redan i 
kvartfinalen :(
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