BUDOPASS
KENDOSEKTIONEN
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Budopasset visar:
 Vem Du är
 Vilken klubb Du tillhör
 Om du fullgjort Dina skyldigheter mot klubben
 Dina graderingar i Din budoart
 Dina placeringar på tävlingar
 Vilka kurser Du genomgått
Giltigt Budopass innebär:
 Att Du får delta i tävlingar, träningsläger, graderingar och kurser

BUDOPASSET är ett officiellt dokument som bekräftar att Du är medlem i budoklubb ansluten till
Svenska Budo- & Kampsportförbundet.
Budopasset är ett officiellt, gångbart dokument som identifierar en budoka och anger dennes
meriter.
Budopasset beställs via Svenska Budo- & Kampsportförbundet.
Budopasset är personligt och de inskrivna meriterna kan inte fråntas innehavaren, såvida de inte
visar sig vara falska.
För kontrollen av budopassets uppgifter svarar klubbens budopassutanordnare samt klubbens
ordförande.
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INFORMATION OCH BESTÄMMELSER
Giltighet
För att budopasset ska vara giltigt, fodras följande införda och bestyrkta uppgifter:
a. Innehavarens foto, bestyrkt med utanordnarens namnteckning och klubbens stämpel (om
sådan finnes), samt innehavarens för- och efternamn, namnteckning och födelsedag
b. Uppgift om aktuell klubbtillhörighet samt gällande gradering. Vid byte av klubb ska
klubbens inlaga skickas till den nya klubben.

Form och innehåll
Budopass består av en svart plastpärm i fickformat med guldtryck samt genomskinliga plastfickor.
I dessa insätts obligatoriskt den fyrspråkiga giltighetstexten (i pärmens insida),
Identitetskortet med klubbuppgifter samt kort för gradering. I övrigt finns utrymmen för aktuella
uppgifter inom resp. sektion om utbildning, tävlingar, instruktörs- och domarlicenser samt olika
slags meriterande uppdrag.

Kostnad
Priset för budopasset med erforderliga inlagor fastställs årligen av förbundsstyrelsen. Det utgör
täckning för tillverkning, lagerhållning och central handläggning.

Beställning
a. Klubben beställer erforderligt antal budopass från kansliet. Beställningen görs av klubbens
särskilt utsedde budopassutanordnare eller annan ansvarig klubbfunktionär (ordförande,
sekreterare, kassör).
b. Budopass utsändes mot postförskott + porto till angiven klubbadress.
Lista över aktuella budopassnummer för personer som har graderat kan beställas från
graderingsregistret.
Vid förlorat budopass skall nytt beställas, klubben fyller själv i och bestyrker tidigare uppgifter.
Personens nya budopassnummer ska då meddelas graderingsregistret. Utövaren kan använda
samma budopass för alla arter som utövas inom Svenska Budo & Kampsportförbundet, då
kompletteras det bara med de för arten gällande inlagorna.
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INLAGOR I BUDOPASSET:
Centrala inlagor (vita)
 Plastpärm
 Budopass identitet – fyrspråkig sida, blad för utövare, blad för klubbens register.

Fyrspråkiga inlagan
Den fyrspråkiga inlagan tillsamman med bladet för utövaren (se nedan), sätts in i plastpärmen och
lämnas till utövaren.

Utövarens inlaga
Denna fylls i av klubben, signeras av utövaren, foto sätts fast och stämplas med klubbstämpel

Klubbens inlaga
Bladet för klubbens register skall samlas i pärm eller register hos klubben. Då en utövare byter
klubb skall klubbens blad skickas till den nya klubben.
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Respektive sektions inlagor (grå) - Kendosektionen
Utövaren ska få samtliga följande inlagor i sitt Budopass. Klubben ser till att nya kyugrader noteras
på inlagan för gradering. Övriga inlagor är det utövaren själv som ser till att få signerade vid läger,
tävling, kurser mm.

Graderingar 1-4 kyu - Kendo / Iaido samt 1-4 kyu - Jodo / Naginata

Graderingar – neutral
Denna inlaga används när någon graderar t ex Naginata då det ännu inte finns någon inlaga för
dem. Gradering enligt en organisation som inte är ansluten till ZNKR/SB&KF/Kendosektionen (ex
ZNIR) noteras här.

Läger och kurser samt Tävlingar
Läger och kurser är av intresse för den enskilde och är en instrssant historik, speciellt om man som
utövare kan säkra signatur från utländska instruktörer.
Tävlingserfarenhet är en god merit för sökande till landslaget och kan påvisas med denna inlaga
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Domarkurser samt Domaruppdrag
Väl meriterade domare har idag normalt ingen förteckning över sina uppdrag som tävlings
och/eller graderingsdomare. Denna inlaga är då ett bra i instrument för att påvisa att man varit
aktiv och är uppdaterad på de regler som gäller i dagsläget

Meriter och uppdrag
Denna inlaga används för notering av t ex styrelseuppdrag i klubben. Vid högre graderingar och
ansökan till Renshi mm skall denna typ av verksamhet kunna påvisas och styrkas varför det är en
god idé att redan från början hålla notera dem.
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