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Riksträningslägret i oktober 

som har organiserats av den avgående 
styrelsen i Gubbängshallen har -varit 
välbesökt men tyvärr bara av medlemmar 
från Stockholmsklubbarna. 
Vi förstår eventuella problem med re
sekostnader m.m. men vill samtidigt 
hjälpa till med att så många som 
möjligt får tillfälle till att 
bevista våra månatliga läger. 
Har Du problem med att komma låt 
oss veta det och försöka lösa det 
gemensamt. 

NÄSTA TRÄNINGSLÄGER 

planeras lördagen den 25:e och sön
dagen den 26 :e november i Stockholm. 
Närmare tider och plats översändes 
till av oss kända kendoutövare i 
personligt meddelande. 

Apropå det .. ......... . 
vet du någon som är intresserad av 
att få våra personliga meddelanden 
men som inte står på sektionens ut
sändningslista? 
Skicka i så fall namn och acrezs och 
vi sätter upp vederbörande på utsänd
ningslistan. 

IAI-träning 

Som Du säkert vet har vår rikstränare 
SAITOH-sensei en hög lärargrad i iai. 
Han är dessutom det japanska kendo
förbundets och det japanska utrikes
ministeriets officielle utsände för 
att lära oss bl.a. iai. 
•...... och nu kan vi eätta igång 
i Stockholm 
Kendosektionen inbjuder således int
resserade till specialträning av iai 
under SAITOH-sensei~ledning 
Även icke kendoutövare är välkommna. 

Träningslokal: Brännkyrkahallen 
motionsrum 3 

Tid: onsdagar 19,00-20,00 och 20,00-
21,00 (två pass) 

Kostnad: Kr 75:- för perioden 
november-mars 

Utrustning:De träningskläder som Du för
fogar över. 
Bokuto -träsvärd- (kan köpas 
hos bl.a. Budomateriel) eller 
speciella iai-svärd (tala doc1 
med v.Sandor innan Du köper 
sådant) eller också riktig 
katana. 

Obs ! Obs ! Obs ! Obs ' Obs ! Obs ! 

Vi kan bara ta mot ett begränsat antal 
tränande. 
Intresset är stort för iai-träning och 
därför Du vet . . . . . den som först kommer 
till kvarn får mala ........ . 
Telefonanmälningar mottages av v.Sandor 
på dagarna på tel. nr. 68 19 02. 

5:e EUROPEAN OPEN KENDO YUDANSHA TAI
KAI I LONDON 

hade 2 svenska deltagare nämligen Johan 
Appelberg och Anders Harkie. 
Tyvärr har svenskarna lyckats sämre detta 
år än förra året i den alltmer hårdnade 
konkuransen när det gäller engelsk kendo. 

INTERNATIONELLT ...... . 

Förberädelserna för VM i U.S.A i april 
fortsätter enligt planerna. Sverige har 
preliminärt anmält sig till såväl lag
som individuell tävling. 
Från svensk håll arbetar man på att få 
fram ekonomiskt underlag för att kunna 
deltaga i dessa tävlingar och det finns 
vissa utaikter att få fram pengar från 
olika håll. 
SAITOH-sensei är inbjuden till Frankrike 
och Schweiz för att träna och gradera. 
Besöket sker trorligen i januari 1973. 
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