
Svenska Budoförbundet 
THE SWEDISH BUDO FEDERATION L'UNION SUEDOISE DE BUDO 

KENDOSEKTIONEN 

ÅRSBERÄTTELSE FRÅN KENDOSEKTIDNEN 1979-BD 

Styrelsen för Svenska Budoförbundets specialsektion för 

kendo får härmed avge berättelse för sin verksamhet under 

tiden 1979-07-01 till 1980-06-3□• 

Sektionsstyrelsens sammansättning under perioden har varit 

Ordförande 

vice Ordf. 

Sekreterare 

Ledamöter 

KJELL SÖDERSTRÖM 

HANS LUNDBERG 

ULF HÄLLSTRÖM 

LENNART RINGDAHL 

KJELL LINDHBERG 

Under verksamhets året har styrelse hållit 6 protokoll

förda sammanträden. 

Antalet klubbar eller klubbsektioner som varit anslutna till 

sektionen, är sju. 

De 4:e Kendo Världsmästerskapen hölls den 4-5 augusti 1979 

i SAPPDRD, Japan. Sverige ställde upp med 6 tävlande och 

två ledare. I lagtävlingen nådde det svenska laget kvarts

final där man förlorade mot USA. LEIF SVENSSON sr, GAK 

Enighet, erhöll ett av fyra fighting-spiritpris. HANS LUND

berg, Budokwai, erhöll dessutom ett pris i de förberedand e 

goodwil l -matcherna. 

Svenska mäs t e rskapen i kendo arrangerades av Budokwai på 

e tt förtj ä ns tfullt sä tt. Tä vlingen bl e v den första s törre 

publikframgå nge n för sv e nsk kendo. 

Resultat: S~1 LAG 

1 ) STOCKHOLMS STUDE NT ERS IF lag 1 

2) G?\I( ENIGHET 

3) STOCKHOLMS STUDENTERS IF lag 2 



SM INDIVIDU ELLT 

1) DOUGLAS von SANDDR 

2 ) HANS SÖDERGREN 

3) ROLAND LAURENT 

LEIF HURTIG 

Sektionen har under verksamhetsåret på försök startat ett 

seriesystem i kendo, kallat KENDOLIGAN. Tre stockholms

klubbar deltog: Budokwai, Saltsjö KK samt Stockholms Stu

denters IF. SSIF vann serien och LEIF HURTIG, SSIF, blev 

utnämnd till bästa kendoka. 

I övrigt har sektionen medverkat vid följande tävlingar: 

JUL-CUP 79-12-14 Johannesskola 

SALTSJÖCUPEN 80-04-27 Fisksätra 

VÅR-CUP 80-05-23 Johannesskola 

I enlighet med förbundets andra sektioner har kendosektionen 

påbörjat utbildning av licensierade instruktörer. Till att 

börja med har tre instruktörer genomgått erfoderliga kurser 

för att uppnå A-nivå. Dessa tre har utsetts att bilda sek

tionens utbildningskommitte, JOHAN APPELBERG, KJELL SÖDER

STRÖM och LEIF HURTIG. 

Riktlinjer för !AI-träning har utarbetats samt ett ekonomiskt 

bidrag har utgått för att främja KYODO-träning i Malmö och 

Stockholm. 

Sektionen deltog under fyra dagar i januari på ungdomsm ä ssan 

i Äl vsjö med uppvisningar i kendo. Till mässan tog sektionen 

fram utstä llningsmateriel som kommer att användas ä ve n vid 

framtida evenemang. Mässan besöktes dagligen av tiotusentals 

pe r s oner, fr ä mst ungdomar. 

Fö r t ä vlin gar utomland s har sektio nen anskaffat en sjukvårds

l å da. 

Pri se r me d k e ndomotiv, p5 e l - ox plake tt e r, har framtagits 

för kommande t ä vlin gar. 



Informationsmateriel har framställts i form av en kendo

folder i 25 000 exemplar samt ett PR-kompendium om hur 

man startar en kendoklubb, i 1000 exemplar, för distri

bution till presumtiva kendoklubbar. 

Diplom för instruktörer har framställts. 

En ny sektions tennegui har designats och beställts i 

400 exemplar. 

Förhandlingar har inletts med Zen Nippon Kendo Renmei, 

japanska kendoförbundet, om ett längre tränar besök från 

Japan under 1981. 

STOCKHOLM 

1980-06-30 

LA, 

<:tc0) 
Söderström 

Lennart Ringdahl 


