
5-årsplnn f ör spri dande av ke ndos port en i Sverige. 

Kendosektionen har erhållit Svenska JudofÖrbundets uppdr ag att inkomma med 
plan omfattande en f emårsperiod för spridandet av kendosporten i Sverige. 

Expansionen i sammanhanget är beroende av 2 huvudfak t orer: 
a. Utbildning av instruktörer 
b. Tillgång till rustningar och utrustning. 

Inledn i ngsvis kan kos ntateras att intres set för kendoträning inom judo-, aikido-, 
och karateklubbarna är stor och man får räkna med att specialsektioner för kendo 
kommer att bildas i dessa klubbar på sid an om specialklubbar för kendo så snart 
instruktörs- och utrustningsfrågan kan lösas. 

Därför är sektionens angelägnaste uppgift att få fram instruktörer. Viss erlig en 
ä r det många japaner som besöker Sverige och vill stanna under en längre eller 
kortare tid som kendoinstruktörer men en sådan lösning på frågan kan inte iilda 
en tillräcklig solid grund för svensk kendo. 

Det l ämpligaste sättet att få fram instruktörer är genom bearbetning av univer
sitet och höskolor. Studenter som samlas där kommer från hela landet och visas 
på studieorten tillräcklig länge för att kunna tillägna sig kunskaper i ke ndo 
som gör det möjligt att kunna starta kendo på hemorten efter avslutade studier. 

Instruktörsutbildninge n bör pågå minst 4 år och klubbverksamhet i början kon
centrer as till de huv.udorter där nämnda läroanstalter är förlagda. 

0rganisationsplan: 

l:a året: bildande av klubbar och träningsstart i Göteborg, Lund,, Malmö, 
Linköping, Umeå, Uppsala, Örebro ev. Väzjö. 

2:a året: Nationella tävlingar arrangerade mellan ovannämnda klubbar. Träningsläger 

3:e året: Besök av japansk (eller europeisk) gästtränare av högre rang 
för finslipning av stil och putsning av tävlingsskicklighet. Anordnandet av 
nationella tävlingar såväl i SJF:s regi som i ex.akademiskt mästerskap. Träningsl äger. 

4:e året: Besök av gradueringskommission fr ån Europeiska KendofÖrbundet. 
Deltagande s om landslag i internationella tävlingar. Nationella tävlingar samt 
t r äningsläger. Import av japansk tränare under en intensivperiod. Nya klubbar 
via skolpropoganda på de ursprungliga orterna. 
5:e året: Bildandet av nya klubbar utanför de ursprungliga orterna och trä
ningsstart inom dessa. r.ö. samma som under 4:e åeet. Deltagande i in te r nationella 
tävlingar ar rangerade utanför Europa; 

Ekonomi skt plan: 

l:a året Startbidrag-ma t erialb idrag till 8 klubbar a 3000:-
Instruktörer -"- -"- , 1500:-

2: a &ret 1Täv lingsutbyte och nat ion ell a tävlingar 
Tränings l äger för hela l and et 

3:e året :Gäst tränare 

4:e 

5:e 

Tävlings verksamhet 
Träningsl äger 

å ret :Gr aduering 
Land s lag 
Specialtränar e 
Skolklubbar, mater ialbidrag 

året: Nya klubb ar, mat eri albidrag 
Nationella ooh internationell a 
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