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Nv kend oklubb i \fa-lmö 

har invigts den 9:e september med en mycket välbesökt demonstration i Lim

hamns sporthall. TV:s Riksblandning har sijnt ett specialinslag från kendo

träningen i klubben och Skånepress-en har skrivit rätt utförligt om klubben 

ocn_ dess verks-amhet. Malmö Kendoklu6b nar kvalificerade japanska instruktörer 

ocK: kommer i:fven att Fi.jälpa Landskrona med instruktion. 

Sektionens trqningsläger 

den 15:e och 16:e september har samlat 20-talet deltagare. Preliminär uttag

ning till landslag mot Västtyskland har skett. De uttagna är Anders iMårkie, 

lagkapten, Johan Appelberg, Leif Hurtig, Hans Södergren. 5:e man och reserv 

är ~nnu inte uttagaa. 

Svensk kendoka på hemväg från Japan. 

Lars Vargö från Uppsala som har studerat en längre tid i Japan och tränat 

kendo i Kvoto ä.r nu på hemväg till Sverige. Som varande Uppsalabo räknar sek

tionen med att en kendoklubb i lärdomsstaden skall snart bildas. 

Kendosektionens ~rsmöte 

har ägt rum i samband med träningslägEet den 15:e dennes. Styrelsen omvaldes 

och redovisade verksamheten godk~ndes. Ort8rande på sektionsårsmötet var 

förbundsordf0randen Bertil Nordenfelt. 6 klubbar och 1 distrikt var representerade. 

Schism inom det Engelska Kendoförbundet 

P.g.a. 1nnre motsättningar inom det engelska förbundet har 7 kendoklubbar lämnat 

sitt förbund och ställt sig utanför de~ internationella och europeiska förbunden. 

Dessa klubbar följer Roald M.Knutsen (4 dan, kendo renshi) som är BKA:s vice ord

förande som anser att allför många utomstående icke aktiva kendoka har blandat 

sig i kendoarbetet för personlig prestige skull. 

Schismen kan ha betydliga återverkningar dels på EM 73 och på V}} 76 eftersom 

England har anförtrots dessa arrangemang. England är det äldsta kendolandet i 

Europa med SO-talet klubbar och ca 1200 utövare (enl~gt senaste uppgift). 
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