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SVENSKA BUDOFöRBUNDET 

Kendo VERKSJ\MHETSBERÄ'l'TELSE 1975- 1.9 76 

THE SWEDISH BUDO PEDERATION 

L'UNION SUEDOISE DE BUDO 

Styrelsen för SBF:s specialsektion för kendo får härmed avge berättelse 
över sin verksamhet under tiden l juli7m - 30 juni 1976 . 

Se ktionsstyrelsens sammansättning under den nämnda tiden har varit: 

Robert von Sandor 
Kjell Söderström 
Johan Appelberg 
Helen Eriksson 
Roland Laurent 

ordförande 
v. ordförande 
sekreterare 
kassör 
ledamot 

Under verksamhetsperioden har styrelsen hållit 5 protokollförda samman
träden samt därutöver haft regelbundna kontakter med varandra i olika 
ärenden. Roland Laurent har p.g.a. militärtjänstgöring delvis varit för
hindrad att deltaga i styrelsearbetet. 

Sektionens tekniska- och graderingskommitte leddes av Anders Markie med 
Robert von Sandor och Johan Appelberg som övriga ledamöter. 

Kendo har tränats under året i 6 klubbar varav 1 i Malmö. Under året har 
Järfälla BK:s kendosektion uppgått i Budokwai-Stockholm. 

Beroende av att begärt centralt anslag för åtgärder att bilda nya klubbar 
och bistå dessa med instruktion ej ansett kunna beviljas av huvudförbundet 
har sektionen inte haft några realistiska möjligheter till att varken öka 
antalet kendoutövare eller bilda nya klubbar. Detta trots att intresse för 
att påbörja kendoträning har kunnat noteras från olika håll i landet . 

Sektionsstyrelsen har upprätthållit personlig kontakt med varje känd kendo
utövare genom att tillsända dem den periodiska informationen KENDO NYTT . 
5 nummer av skriften har distribuerats under verksamhetsåret genom Kjell 
Söderströms försorg under Roland Laurents militärtjänstgöring. 

Arets aktiviteter har klart dominerats av Kendo-VM som hölls i London och 
Blechley i april 1976. Förberedelserna för denna stortävling präglade sek
tionens tränings- och instruktionsaktiviteter. 
Under tiden september-december 1975 gästades Sverige av Saturo Kanaki 5-dan 
som är kendoinstruktör vid Waseda universitetet i Tokyo. Hans vistelse här 
betalades delvis av japanska kulturministeriet och det All-Japanska Kendo
förbundet. Träningsverksamheten organiserades så att Kanaki-sensei fungerade 
som rikstränare och ledde huvudsakligen träning inför VM samt träning för 
klubbinstruktörer. Han besökte även klubben i Malmö vid två tillfällen för 
träning. 
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Tävlingsverksarnheten har varit livlig under året. 4 deltävlingar 
Cumada Cup hölls. 
SM individuellt och för första gången även i lag arrangerades på uppdrag 
av sektionsstyrelsen av Södra JK: 
Resultat 
Lagtävlingen: 1. Stockholms Studenters Budoklubb (SSBK) 

2. Södra JK (lag 1) 
3. Budokwai-Stockholm (BKW) 

Individuellt: l. Johan Appelberg SSBK 
2. Anders Markie SSBK 
3. Douglas von Sandor SSBK 

Hans Södergren Södra JK 
Speciellt pris för "Fighting spirit" utdelades till Roland Eriksson Södra JK. 

VM. Sverige deltog i lagtävling och individuellt samt i den internationella 
good-will tävlingen som gick i klasser. 
Vi representerades av Johan Appelberg SSBK, Leif Hurtig SSBK, Anders Markie 
SSBK, Roland Andersson BKW, Kjell Söderström BKW, Madeleine Schelin BKW, 
Roland Laurent BKW, Douglas von Sandar LBK, Lars Gillegård Södra JK. 
I lagtävlingen besegrade Sverige Schweiz med 3-2 och förlorade mot Taiwan 
(som blev VM-trea) med 1.5-3.5. Anders Markie erhöll pris för "fighting spi
ri t" i lagtävlingarna. 
Individuellt vann Johan Appelberg sin kvalificeringsgrupp men förlorade se
dan mot Kawase Japan. 
I de internationella good-w,11 matcherna, där samma tävlande deltog som i VM, 
ungdomar under 16 år undantagna, kom Johan Appelberg 2:a i sin grupp, 2-3 
dan. Doublas von Sandar kom trea i ungdomsgruppen och Madeleine Schelin 4:a 
i gruppen för damer. 

Sverige besöktes i april officiellt av en delegation från All-Japanska Kendo
Dojo Förbundet. Delegationens medlemmar var T. Ozawa 9 dan hanchi, M. Shigaki 
8 dan hanchi, H. Osima 7 dan kyoshi, K. Ande 7 dan kyoshi. Delegationen be
sökte Malmö och Stockholm där de häll speciella träningsläger. 

Sektionsordfäranden har under året varit vice president i Internationella 
Kendofärbundet, president och ordförande i Europeiska Kendofärbundet samt 
skattmästare i Europeiska Kyudofärbundet. Sektionssekreteraren var revisor i 
Europeiska Kendofärbundet. 

Sektionen administrerar även iai och kyudo i Sverige och dessa budogrenar har 
tränats i kendoklubbarna i mindre omfattning. 

Sektions-ordföranden har under äret utarbetat en ingående analys och planlägg
ning med ekonomi ska kalkyler om kendon i Sverige. Arbetet ingår i huvudför
bundets 5-års planering men klarlägger även orsakssammanhangen inom kendo
sporten. 
Behovsanalys och ätgärdslista samt 5-års budget gör utredningen till en an
vändbar 11 handbok 11 om hur kendo sporten kan utvecklas till att omfatta ca 500 
aktiva och 20 klubbar inom 5-ä rs perioden. 
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Under förutsättning att sektionen tilldelas ett belopp över 11 existens
minimum11 under nästa verksamhetsår och att de kommande årens bidragsbe
lopp baseras på. detta 11 startkapital 11 kan planen förverkligas med en be
tydl i~ bredare kendoträning i Sverige. 

För att stödja sektionens arbete och tävlingsverksamhet har Budokwai
Stockholm översänt kr 4.000:-- som donation till sektionen. Pengarna kom
mer från ett lotteriöverskott. Sektionsstyrelsen vill på. detta sätt tacka 
för gå.van och meddela att pengarna kommer att användas till att främja 
tävlingsverksamheten. 

Som slutord vill styrelsen tacka alla och envar som med osjälviskt och 
uppoffrande arbete - och ofta med hjälp av privata medel - har hjälp till 
att kendosporten skall utvecklas i Sverige. 

Lidingö och Stockholm 76-06-30 

Robert von Sandor Kj e 11 Söders tröm Johan Appelberg Helen Eriksson 

Roland Laurent 
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