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Arbetsplan för verksamhetslret 197~19?\ 

Sektionsstyrelsen har ställt upp följande arbetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Aug. 73 Budget- och planeringsarbete. Kallelse till sektionsårmöte. 
Sep. ? 3 Sektionslrsmöte. Träningsläger. Prel. uttagningar till landslag. 
0kt. 73 Landskamp aot Tyskland i Berlin. Träningsläger. 
llcr,. ?3 Träningsläger. Dl i England ( prel. den 23 nov) 
Deo. 73 .. ..tränbgs>:äger. 
Jan. ?~ Träningsläger. Rikstävling rör lag,"Gyllene Templet". Individuella 

rikstivli.ngar. 
Fabr. 7.\ Träningsläger. 
•ars. 7\ Träningsläger. 
Apr. 1, Träningsläger.- Ev. landskamp mot någon av länderna Frankrike, England eller 

Schweh., . 
•~. ?\ Lidstone llemo::-u .l rör kyu {London). l'räningsläg19r. 
Juni. '?.\ :träni.Jlgsläger 

~ samband •ed de aå.natli~a träningslägren och i mån av resurser kommer sektionen 
·att inbjuda tränare från ÖVTige europeiska länder. 
Förhandlingar pågår med Zen Nippon Kendo .Renmei för att få hit en japansk tränare 
(3 - 5 dan) under längre tid helst under hela verks ambetsperioden. Denna tränare 
sJwl.le tjänstgöra som riks träna~e . 
Sektionen skal.l utge månat l iga meMelanden som distribueras till S3lllt l iga utö- · 
"f'8!'8. 

XeD4okompendiet tör instruktörer _på. svenska skall färdigställas och dupliceras. 
Sektionen skall organisera regelbunden iai-träni~ i sektionens· r egi. ~--
Cåvorustningar trån Zen Nippon Kendo Renmei som via Europeiska kendoförbundet 
kolmer till Sverige i september skall fördelas i .första hand mellan de nybildade 
klubbarna. · 
Sektionen skall medverka vid att 2 nya klubbar för kendo bildas (Malmö och Uppsala) 
DessutOJI skall vi arbeta tör att kendoverksamhet återupptas i Landskrona och att 
OJI möjligt kendoträning startas i Gö t eborg. 
DDdervi.sni.ng i kendons grundteknil~ vi d Zen-medit ationscentret i Rättvik skall orga• 
niseras. 
Sektionen skall organisera s-amordnad i :1,. :S-,, av kendomaterial. direkt i'rån Japan 
~ör inköpspris er. - · 
Sektionsstyrelsen skall understödja ~?d träusrhjälp verksamheten i första hand 
inoa nybildade klubbar som Budokwai, J ärf ~l l a . Sveriges Radio och arbete och under
sökningar samt kontaktskapande på~år för att få de japaner som är bosatta i Sverige 
och aoa tidigare tränade. kendo ( ca 100 talet) att återuppta träningen i någon 
svensk klubb eller att bilda egen klubb med sektionens hjälp. 

SekticmsåPS111Öte och träningsläReP 

Sektionslrsmötet enl-. tidig11'l'e 111eddelllflde skall hållas i samband med september• 
lagret den 15-16 september på Bösön. Speciell kallelse till mötet ooh l~ret kommer 
att tillställas berörda klubbar (enl. SBF:s röstlängd) samt till sa111tliga utövare 
direkt. 
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