
SVENSKA JUDOFORBUNDET 

Stoc.kholm den 10 septembel'. 1969. 

Bäste kendo-broder 

THE SWEDISH JUDO ASSOCIATION 
L' UNION SUtDOISE DE JUDO 

S.tf:s kendosektion vänder sig till Pig med kän':ledcru om 2.tt Du ä':" intregse:aq 
av svärdskonsten -har även utövat den i viss utsträckning- men lagt svärdet ; 
"på h:yllan11 av vissa orsaker. 

Vi är dock övertygade om att Du är fort!aran~~ intresserad cch därför hcppa~ 
vi att Du har tid att besöka Brännkyrka e.pcrthal 1 söndagen den 21 :e september 
kl 13,30 då k.endccräning, demonstrationer och eventuell iai kommer att äga · 
rum. under 1ed:.:ng av rned!emmarr:a i den r_·ffi::if&Ha. cl.el~gat ·t;™n frår. Ze>1 Nipp :; y; 
Xend~ Renmei (i .: :'71 bet.t!J.~'l' SveM

0

ge -:i:Jh 1.-'årt f51.•bu.r,d. 

Följande berömda fäktmästare ingår i delegationen: 

TAKIZAWA i.ozo, Haushi 8-dan, 
NAKAKURA Kiyoshi Il 11 

UEDA Hajime " Il 

SAKUMA Saburo Kyoshi Il 

IHO Kiyotsugu " " 
SATO Shiro Il 7-dan 

Vi tror. inte att Du vill missa att se dessa svärdsmän i aktion och vi hoppas 
att Du vill dit.taga e.f1lv i den forrrneZZa trär.~r.ge-. eom deesa konmer att !.ec.:q. 
Du som har rcstning och övrigt utrustning (och har Du inte så får Du låna a'( 
oss) hjälp oss med att ställa upp s·å många kendoka som möjligt i dojon. 
Som sagt var är besöket cfficie!l och den japanska huvudcrganisationens 
åsikt om den svenska kendon är helt och hållet ber~ende av hur stor tränasel 
det blir i dojon. · 
Rj5.lp oss al lts:l a'tt t1•~ga8 ! 
~edan spelar det ingen roll om Du s;llv anser dig vara obetydlig i kendo
samznanhang, i sälhkap med dessa kendofenomen Jr vi -::zl!a U.ka ·ob~tydz~:ga 
Y"oyMroj~e viZka "h.a:t' a!.drig .h.åit it ·i e&t k~'rUi:..-,ii'...'1r-d. 

Vi hoppas att Du hörsammar vår vädjan och vill hj~lpa oss och kommer därför 
·att ta kontakt med dig även per telefon före den 20:e ds. 

Med vänliga kendohälsningar 

S~ IQN 

/ ~ ~ rs ar 1e 
ordförande 

Ordförande : GORAN ST AN GEL 
Repalagaregatan 17 A, 602 25 Norrköping 
Tel. 011/128057 

POSTGIRO 61 21 20 
Förbundesekreterore: ROBERT von SANDOR 
Kllppuddevögen 13, 181 62 Lidingö 
Tel. 08/766 08 81 (18-20) 


