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KENDO NYTT 

N_y japans k kendotränare konm:er ti 11 Sverig~~-· 

J anuari 1975 

Tack vare existerande förbindelser med japanska utrik esmini steri et sände r Zen 

Ni ppon Ken do Renmei en ny rikstränare till Sv er igE för tj~nstgbring under 

ca 6 111ånader. 
Tsutornu KUMADA är 6 dan kend~ renshi. 
Född den 28:e november 1945. Utexamine
rad från Kokugakuin universitetet och 
är heltidsanställd kendoinstruktör vid 
To kycpolisen (distr.Keishicho). 
Han anländer till Sverige den 12:e januari 
vi a Köpenhamn och stann~r ca 1 vecka i Malmö 
för att träna med Malmö Kendoklubb. 
Därefter - antagligen den 17:e - korrrner han 
t ill Stockh :::,lm för att om 111öjl igt påbörja trä"":~' 
ningen den 18:e på Sveriges Radio. 

Alla vi kendoka måste vara medvetha om att det är en stor förmän att vi får hit 

så kval i ficerade tränare i kendo och det enda sättet att visa vår uppskattning 

är att träna så mycket och så ofta som möjligt. 
Ni som är tävlingssugna och vill ko~ma ut oth se världen, tänk på EM 75 och VM 76'. 

Vi vill därför uppmana a 11 a kendoh\ att UPPSöKJl, P:.VEN ANDRA KLUBBAR OCH INTE BARA 

TPANA I DEN EGNA KLUBBEN. 
Detta är en god och traditionell kenrloscd och faktiskt en förutsättning fö r att 

bli en skicklig kendoka. 
Dessutom är det kul att möta nya och ofta annorlunda n~ttåndare än de som du 

känner så väl inom din egen klubb. 
Du kan faktiskt träna varje kväll kendo i Stockho1m i någon klubb och dessutom 

på 1ördagsförmiddag på Sveriges Radio. För träningstider och adres ser se före

gåe nde KENDO NYTT. 

Inpasse r ings bestänmelser för träning inom Sveri ges Radio har s kä rpts. 

Om Du vill träna kendo (lördagar 9.1. 11), iai (orisdagar 19-21) eller kyudo (lördas ar 

70. 30-12) och inte arbetar på SR, måste du känna till följande: 
Du blir inte insläppt om: 

o Du inte är antecknad på listan i receptionen med namn, personnum:er, budopass-

nurrmer och klubbtillhörighet (\/ill Du bli antecknad, kontakta undertecknad) 

o Om Du vill komna in på andra tider än ovan. 
o Om Du v111 vistas a~nansta~s än i motionshallen (kafete ri a undantagen). 

o Orr Du v·11l ta med dig "åsk~dare" ellPr "supporters" som ej är antecknade. 

o Om Du rå anmodan ej kan visa upp l og itimationshandling. 

I_ai - och kyudotrl.i_n_in_g_~qaniseras inom sektionen. 

S& väl i ai- som kyudoträning (japanskt bågskytte) org~nise ras inom sektionen. 

Int resserade kan vända s ig till undertecknad för närmare information och uppgi fter. 

GOD FORTSÄTTNING PA DET NYA KENDOARET 

\ cktionsledninq~n 


