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Svenska Budoförbundet 
THE SWEDISH BUDO FEOEA/\TION L'UNION SU~DOISE DE BUDO 

KENDOSE KTIONEN 

r\RSBERÄTTELSE FRÅN KENOOSEKTIONEN 

Styrelsen för Svenska Budoförbundets specialsekt1on för kendo får 
hänned avge berättelse för sin verksamhet under tiden 1977-07-01 
till 1978-06-30. 

Sektionsstyrelsens sammansättning under verksamhetsperioden har 
varit: 

Ordförande 
v. Ordförande 
Sekreterare 
Ledamöter 

Robert von Sandor 
Kjell Söderström 
Roland Laurent 
Ulf Hällström 
Kjell Lindhberg 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 3 protokollförda samman
träden samtidigt som täta personkontakter mellan ledamöterna har 
gjort sektionsarbetet smidigt och fritt från onödig byråkrati. 
Till styrelsesammanträden har ledamöter av tekniska kommitten 
samt klubbledare vars klubbar var ej representerade i styrelsen 
adjungerats. 

Antalet klubbar i sektionen vid början av verksallhetsåret var sju 
och en klubb har tillkommit under perioden. 

Trots bristande ekonomiska och materiella resurser har sektionen försökt 
upprätthålla tidigare årsstandard vad träningsaktivitet. tillgång till 
tränare m.m. beträffar men någon betydande värvning av nya medle11111ar 
i nya klubbar har ej kunnat ske bl.a. p.g.a. brist på instruktörer. 

Ordförande Rot.t von Sandor Klippuddlrigln 13 18 182 Lidingö 
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Men trots de bristande ekonomiska resurserna har sektionen lyckats 
med att få hit Tsukamoto Tetsuo,7-dan kendo kyoshi, instruktör; 
kendo vid Osaka Poloce Highschool. Tsukamoto-sensei tjänstgjorde som 
r iksinstruktör under hösten 1977 och instruerade även i Malmö och 
Värnamo; omgångar. 

Svenska Mästerskapen i kendo arrangerades av Malmö Kendoklubb på 
ett förtjänstfullt sätt 77-11-05. 

SM-resultat: 

SM i 1 ag 1. Stockholms Studenters Budoklubb 
2. Södra Judoklubben/kendosektionen 
3. Budokwai-Stockholm/kendosektionen 

SM individuellt 
1. Leif Hurtig SSBK 
2. Kjell Söderström BKW 
3. Hans Lundherg BKW 
3. Hans Söderström Södra JK 

Sveri ge deltog i EM 1978 i april i Chambery. Frankrike. Resan till tävlings
platsen blev endast möjligt genom betydande privata donationer som anv. es 
för finansieringen av deltagarnas resa. 
Sverige representerades båda i lagtävlingen och individuellt av 

·Glrry Fjel 1 berg 
Ulf Hällström 
Roland Laurent 
Mins Lundberg 
Douglas von Sandor 
Leif Svensson 

Sveri ge belade i nga främre placeringar; EM-tävlingarna men Douglas 
von Sandor som avancerade till kvartsfinalen indiv iduellt erhöll ett 
av de t vå 11 Fighting Spirit 11 prisen. 
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President i Europeiska Kendoförbundet 
Skattmästare i Europeiska Kyudoförbundet 

Johan Appelberg har varit revisor i Europeiska Kendoförbundet . 

Styrelsen har uppehållit direktkontakt med varje känd kendoutövare 
genom den periodiska informationen KENDO-NYTT. 

Verksamhetsåret har varit bekyrm1ersamt för sektionen p.g.a. de knappa 
ekonomiska resurserna. Mycket som har planerats kunde inte förverkligas 
och endast med hjälp av privata ekonomiska medel, en myckenhet av 
ideellt arbete och entusiasm samt genom direkt hjälp bl.a. från ZNKR 
i Japan kunde sektionsstyrelsen genomföra verksamhetsåret så att en 
viss utveckling kan redovisas. 
Det finns all anledning därför att tacka alla och envar som har på ett 
osjälviskt sätt dragit sitt strå till stacken. 

Lidingö och Hägersten 
1978-06-30 

Robert von Sandor 

Ulf Hällström 

Kjell Söderström Roland Laurent 

Kjell Lindhberg 


