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Hovintendent Claes Nord s tröm 
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nosendalsvägen 12, 115 21 STHLM 

Ivied anl ednj_ng av Konungen s och Drottningens fö r e st .lcnde Japanresa och 

de:1 uppvisning i kend o, som enligt tidningsuppeift ine;år i proerarn.LJ.e t, 

tillåt er jag nig att f ör information om kendosporten i Sverige över-

s tnda bifogade folder och nedanst ående uppgifter. 

Med vänlig hi:i.l sning ~~~~ 
Förbundsordförande 

KEHD0 (svä rdets vi:iG) och Ken-jutsu (svärdets konst) utövas i Sv~rige 
som en egen sekti on inom Rilcsidrottsförbundets specialförbund för de 

österländska kampidrotterna, Svenska Budoförbundet (bu-do = kampens 

väg ). Övriea scl>::tioner inom förbundet handhar aikido (kan översättas 

med 11 dcn levande 1craftens väg 11
), judo (den mjuka vägen), ju-jutsu (den 

mjuka telmiken) och karate-do (den tomma handens väg). 11 Väg 11 innebär 

ungefär 11 till viiGnc:1ngssiitt 11
, 

11 system 11 och lilmande. 

I Sverige utövas kend o blott av något hundratal personer, bude män och 

kvi nnor. '..len bland clc 10 klubbarna anordnas officiella svenska mäster

skap både individuellt och i lag . I världs1nästerskapen brukar Sverige 

del t aga med upprniir ksarn::1ade framgångar. Flera högt graderade japanska 

t r änar e , off ici ellt utsända av det Japanska Kendoförbundet, har sett 

till att nan hJl l er en hög standard. 

Vå r nuvarande vice förbund s ordförande Robert von Sandar var und er många 

&r kendos porten s i'riimst e p/l tlrivare och kendoscktionens ordförande. Han 

ä r fortfarande vice ord f örande i Int ernationella Kendofederationen. 

Vi hoppas att Konunc0n skal l f .1 nöje av sin förnyade bekantskap med 

kendo i ,Japan ( oom där ut övao av millioner!) och att Han och Drottningen 

kan ha någon nytta av de ssa uppgifter om kendo i Sverige. 


