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Sektionens sekreterare har efter s:•1texamen i juridik vid StockholtllS Universitet 
beslutat att ~ka till Japan under hela nästa år för att tr~na kendo. Värd för ho
nom ~r det Internationella Kendofö~b~ndets generalsekreterare Toshiaki Kasahara. 
Samtidi~t som vi önskar Johan ly:.ka till tycker vi att det är synd att '·vara av emed honom .under så slång tid. 

LA"llS KUMLIN t.f. SJ:KRETERARE 
Styrelsen har utsett Lasse Kumlin som t.f. sekreterare under Johans frAnvarå. Lasse 
tränar i Järfälla BK och är l:a dan kendo. 

- TllÄNINGSLÄGRET I DECEMBEP. 
samlade 30 talet kendoka i Radiohusets nya och hypermoderna dojo. Roald Knutsen, 
~'.Arai och T.Komaki har tränat hårt såväl nybörjare som de avancerade. 
Knutsens omdömme om den svenska kendons kvalite: " ••••••••••••• svenskarna skulle 
kunna vara Europas bästa kendoka o:n de bara kan lära sig vad 'ki' . betyder. Stilen 
och tekniken :ir av hög klass ••••• ,-

JAPASKA KENDOTRÄNARE TILL SVERIGE 
Det ser sa ut att vi kan räkna med en (eller flera) kvalificerade rikstränare i 
kendo och iai-do nästa år. Zen Nippon Kendo Renmei har meddelat att de har i avsikt 
att utse en 30-årie 5:e dan i kendo att tjänstcöra i Sverige under 6 nånaden mellan 
januari och juni 1974. Ekonomiska villkoren skall i stort sätt vara de samma som 
för Saitoh sensei. Vederbörande är även iai-tränare. 
Dessutom finns det utsikter för att ytterlir,are en 7 dan kendo -chefinstruktören vid 
,~aseda universitet- skall P,ästa oss under någon m!nad. 

- Tydli~ ~n ljus utsikter inför EM-tävlingarna i april •••••••.•.••••••••• 

EM I !<ENDO DEN 13:e OCH 14:e APRIL I ENGLAND. 
Detta har beslutats vid EKF:s möte i London den 23:e november. 5-mannalag + 1 reserv 
(a l la medborgare i det land de representerar) skall få delta i tävlingarna. Deltagande 

- i individuell tävling är begränsad till 8 per land. 

GEMENSAM INKÖP AV KENDORUSTNINGAR , SHINAI OCH ANDRA ARTIKLAR FÖR KENDO OCR IAI. 
Antligen har det lyckats att träffa överenskommelse med japansk leverantör och 
tillverkare (Matsukan) för att köpa och importera kendorustningar,shinai m.m. far 
nettopriser. Vid san:beställning genom SBF:s kendosektion får vi 20%rabatt på butik
priserna i Japan. Vi har dock att betala transport och införselkostnader samt moms. 
Du som behöver köpa kendogrejor- kontakta sektionen fBrst- det kan löna sig. 

TÄVLfäGEN "GYLLENE TINPLET'' . 
Med hänsyn till de t fö rcstacnde besBket av japanska tränare i januari avvaktar vi 
detta f ör s t i nnan vi organi serar tävlinBen ifrlga. 

SEKTIONSSTYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG HELG OCH ETl' GOTl' NYTT AR 
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