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Först och främst beklagar vi att föra månadens KENDO·-NYTT har ·försvunnit inom 
den centrala distrubutionsapparaten . Anledningen är dels distributionen av de 
högar av papper som måste gå ut i samband med förbundets årsmöte och dels in
träff ade sjukdomsfall . 
Hur som helst så har en del av de meddelanden som vi skrev i september men ej 
fått distribuerade nu inaktuella och vi meddelar därför om följande : 

KENDOSEKTIONENS NYA STYRELSE . ... 
är den samme som den gamle d .v.s. Robert von Sandor,ordförande , Johan Appelberg , 
sekreterare, ft.ke Hallin, kassör. 

nt:..NINGSLÄ.GER •....... 
i september var mycket VBlbesökt med trettitalet kendoka. Ny träningsläger i 
november eller i början av december planeras med Roald M.Knutsen 4 dan renshi o:::.1:·, 
1fatoko Arai 3 dan båda från England som gästtränare. 
Lokal -hoppas vi- Sveriges Radios Budoklubbs nya dojo i Radiohuset. 
Vi återkommer med närmare meddelande om detta läger .•...••..•.••... 

LANDSKA."1PEN ........... . 
mot Tyskland har nu avverkats. Uttagna blev -efter flera återbud samt Johans knä-· 
operation : Anders Markie,kapten , Leif Hurtig, Roland Eriksson 9 Roland Laurent ,Tors
ten Ryman samt Äke Hallin som reserv , reseledare m.m .. 
~obert von Sandar tjänstgjorde som domare och följde med på egen bekostnad. 
Tävlingarna i Berlin gick i två former , dels som individuella mästerskapstävli i\~,-- ~ 
och dels som '1landskamp·: Ordet dock i citationstecken efter som det visade sig i 
t ~vlingshallen att tyskarna inte hade tid nog att genomföra en landskampstävl ing p; 
samr.ia villkor som vi här i Sverige, De hade endast 4 (fyra) timmar tävlingstid . 
Eftersom de individuella tävlingarna gick först blev endast drygt 1 timme över för 
sj ä lva landskampen och detta gjorde det omöjligt att alla medlemmar i båda lagen 
skall kunna möta varandra . (.5x5=25 matcher) Resulta tet är därför icke rättvist ut
slagsgivande vad sj älva '' landskarnpen·.:beträff ar . 
Id~ individuella t ävlingarna kom Leif Hurtig på andra plats och Anders Markie på 
fjärde plats. tJinnaren blev Caspar fr ån Wiesbaden. 
I landskar.ipen blev följ ande resultat : 
Forsreuter (men ,men) - Markie 
J ä ttkowski - Eriksson (do) 
Caspar (te ~t e ) - Hurt;g 

Weye (men 1men,) - Laur ent 
Waldsdorf (men-hansoku) - 'R.yman 

I en första om1sång l åg så ledes tyskarna över svenskarna med 4 mot 1. 
Det är beklagligt a tt t ävlingsorganisationen var så bristf älligt som det vnr. 

Revanch l' planeras genom en sta tmach mellan Berlin och Storstockholm i Sverige 
• 0 

1 v.:i. r . . ..•. . .... .. ..... 

MISSA INTE KENDOFII...t-1EN 'SAtiURAJ '' I FÄRG I TV 2. 
TV 2 sänd er en 18 minuters fär gfilm om det japanska ., \l ;irc1 ~ · ~ c ~ "m l<Pndo ti,. -1~ -:
den 13 november kl 21.35. Saitoh-sensei medvcrknr bl.a. med i Ri. Se även ~ös ter 1 

~adi o och TV som hnr en i ntruduktionsart ike l till filmen. 

Robert von Sandar 
~cd kendohälsnin6ar 

Johan Appelb er g Åke Hallin 


