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KENDO KIAI 85-2 

ÅRSBERÄTTELSE FRÅN SBF KENDO 1984/85 

~~ yrelsen för Svenska Budoförbundets 'cendosektion flr härmed 
avge sin verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 1984 till och 
med 30 juni 1985: 

Styrelsens sammansättning under perioden har varit: 
Ordförande: Stefan Stenudd 
Vice ordförande: Hans Lundberg 
Sekreterare: Ulrika Strehlenert 
Ledamöter: Kjell Lindhberg 

Lennart Linder 
Under verksamhetslret har styrelsen hlllit 5 protokollförda 

sammanträden. 

Antalet anslutna klubbar eller klubbsektioner, var vid 
periodens slut 14. Det totala antalet medlemmar var 304 
(föreglende period: 260). 

Ett svenskt mästerskap i lag har hlllits, dock ej något 
individuellt mästerskap pi grund av beslutet att separera dessa 
och förlägga dem till vlr och höst. Kommande hösts individuella 
SM räknas till följande periods verksamhet. 

Lag-SM 1985 arrangerades tillsammans med Budokwai Stockholm i 
Vällingbyhallen den 16 mars. Resultat: 

SM LAG 1985 1: GAK Enighet lag 1 
2: Budokwai Stockholm lag 1 
3: Stockholms Studenters IF lag 1 

Internationellt har sektionen deltagit i de 6:e 
världsmästerskapen i Paris den 11-15 april 1985. I gruppspelet 
besegrade Sveriges lag Nya Zeeland och Hang Kong, men föll mot 
Schweiz. I nästa omgång förlorade Sverige även mot Frankrike. 

Vid prisutdelningen tilldelades Hans Lundberg i det svenska 
laget ett av prisen för "fighting spiri t". Individuellt nldde 
ingen svensk längre än första omglngen. 

Det svenska laget bestod ·av: Per Bjerlow, Mats Wahlqvist, 
Leif Svensson (sr), Leif Svensson (jr), Terje Andersen, Hans 
Lundberg och Peter Schmitt. I delegationen ingick även Stefan 
Stenudd, Per Flood som team manager och Masakazu Kurihara. 

Under Europeiska Kendofederationens möte sökte och erhöll 
Sverige arrangemanget EM 1987, att hållas i Malmö i samarbete 
med GAK Enighet. Där beslöts också att ge Sverige uppdraget att 
framarbeta ett "European Kendo Newsletter" - uppdraget 
vidarebefordrades till KendoNytts redaktör Kjell Söderström. 

Vid Internationella Kendofederationens möte valdes Kjell 
Lindhberg till medlem i dess "Board of Directors". 
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Under verksamhetsåret har Hans Lundberg varit sektionskapten 

och ansvarat för l andslagets träning och uttagning, samt 
ansvarat för AG kendo. Lennart Linder har ansvarat för AG iaido 
samt Stefan Stenudd för AG jodo. 

Sektionen har under våren besökts av en välmeriterad japansk 
gästinstruktör, Masakazu Kurihara, 7 Dan kendo och 4 Dan iaido. 
Det var hans tredje besök i Sverige. Han var även lagledare i 
Paris och domare i dessa tävlingar, samt varit högst behjälplig 
vid graderingar i Sverige. 

Under året har följande graderingar gjorts i svensk kendo: 14 
fick 4 kyu, 7 fick 3 kyu, 1 fick 2 kyu, 2 fick 1 kyu samt 7 
fick 1 Dan. 

Kendonytts redaktör Kjell Söderström har skött utgivningen av 
4 nummer, med en upplaga på 700 ex och ett flertal annonsörer. 

Kendoligan har hållits, med 17 x 18 individuella matcher och 
cirka 40 deltagare. 

I början på verksamhetsåret framställdes graderingsbevis för 
kendo och iaido, och informationsfoldrar för iaido och jodo. 

Verksamhetsåret kan sägas ha kännetecknats av en 
fortsättning på tidigare inledda aktiviteter, med ordnandet och 
övandet av former för graderingar som en angelägen sida. 

I övrigt vill styrelsen med stora förhoppningar peka på det 
kommande EM i kendo som ska hållas i Malmö, vilket har alla 
utsikter att betyda mycket för sektionens utveckling. Även de 
delade SM-tävlingarna, vilkas målsättning bland annat är att 
sprida tävlingsplatserna utanför de idag vanligaste. 

Vi konstaterar en tydlig tillväxt i sektionen, till vilken vi 
i hög grad centralt bidrar med hjälp åt nystartade klubbar. 
Sektionens ringa format gör dock att tålamod är en nödvändig 
ingrediens, likaså en ekonomisk försiktighet, då sektionens 
kassa är ansträngd. 

Styrelsen vill absolut framhäva vikten av ett sparsamt 
verksamhetsår 85/86, för att stå med stadiga resurser inför EN
året 1987, och för att radera det underskott som följt oss 
några år. 

I övrigt har vi inte anledning till annat än stor optimism 
inför framtiden, och tackar för det gångna verksamhets å ret. 
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