Graderingsinformation KYU gradering
Denna information är tänkt som ett stöd för den som ska arrangera en gradering.
Fullständiga graderingsregler med bland annat information om arrangörens uppgifter, info
om minimitider och ålder, domarnas grad, avgifter, graderingsämnen mm finns på
Kendoförbundets hemsida: www.kendoforbundet.se, under Gradering
GRADERINGSREGISTRERING:
Den som ska gradera fyller i ett graderingsunderlag. Underlaget för godkända registreras i
Kendoförbundets graderingsregister och är underlag för ev intyg och ansökningar samt
klubbutdrag.
Alla underlag för godkända personer skall skickas in till Kendoförbundets graderingsregister
tillsammans med en graderingssammanställning. Sammanställningen ger information om bl
a arrangören, totala antalet godkända och domarpanelens sammansättning

UNDERLAG
Varje sökande fyller normalt själv i sitt underlag. Om adress/tel saknas kommer klubben att
kontaktas för ev frågor. Klubbledare/graderingsansvarig på klubben kan i förväg fylla i
blanketten helt eller delvis (t ex datum, ort, textat namn på domaren).
Endast 4 kyu och högre skickas in till graderingsregistret. Sammanställning och alla godkända
underlag skickas in till:
Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Att: Registeransvarig Kendoförbundet
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
SAMMANSTÄLLNING
Graderingsansvarig skriver sammanställning.. Före gradering kan alla sökande fyllas i på
sammanställningen. De som ej blir godkända eller ej deltog, stryks efter att
graderingsresultaten offentliggjorts i lokalen. Underlag för de som inte godkänts rivs.
Endast de som godkänts bifogas sammanställningen.
En sammanställning per art om flera arter graderas vid samma tillfälle. Om det är olika
domaruppsättningar för olika graderna så används separata sammanställningar. Om det är
flera sidor, märk detta tydligt. Räkna ihop antalet godkända och fyll i det (detta verifierar att
rätt antal personer är godkända och att rätt antal underlag finns med).
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DELTAGARNUMMER
Domarna ska lätt kunna se vilken grad det är som ska bedömas. Därför är det viktigt att
deltagarnumret tilldelas korrekt. Ordningsnumret säkerställer att rätt person godkänns eller
underkänns.
Deltagarnumren delas ut enligt följande: Sista siffran är ordningsföljden, näst sista siffran är
graden om det är kyu, tredje sista siffran är graden som dan. Dvs 013 är den tredje personen
som graderar till 1 kyu, 205 är den femte personen som graderar till andra dan.
Ordningsföljen inom varje grad är så att den yngsta har lägst nummer och den äldsta högst
(013 är alltså yngre än 016)
Exempel:
Nr
041
043
042
031
032

Efternamn
Svensson
Larsson
Hui
Sten
Skoglund

Förnamn
Johan
Kalle
Lisa
Anna
Sven

Födelsedag
1980-03-01
1966-04-01
1976-04-15
1975-09-05
1970-10-02

Födelseort
Umeå
Linköping
Stockholm
Hongkong /China
Göteborg

Ny grad
4 kyu
4 kyu
4 kyu
3 kyu
3 kyu

Varje deltagare ska få sin nummerlapp vid inregistreringen vid graderingstillfället. För att
kunna numrera deltagarna måste alltså listan över dem lämnas till graderingsansvarig i god
tid. Om någon får förhinder stryks den raden och det numret, ingen omnumrering sker.
Numret placeras över zekken/tare.
DIPLOM OCH BUDOPASS
Diplom för kyugraderingoch Budopass (är ej obligatoriska för kendo) beställs från SBoKs
kansli via webshopen. http://www.budokampsport.se/
DEN SOM SKA GRADERA:
Behörig att få ansöka om gradering är den som kan uppvisa medlemskap i förening ansluten
till Kendoförbundet eller i utländskt förbund anslutet till EKF eller annat förbund anslutet till
FIK. Medlemskap i förening skall kunna styrkas.
Inför graderingen skall den tidigare graden kunna styrkas och dessutom att tillräcklig tid har
förflutit sedan den tidigare graden erhållits samt att miniålder uppnåtts. Graden skall styrkas
genom budopass-inlaga eller kopia av senaste graderingsdiplom.
ARRANGÖRENS ROLL:
Se graderingsreglerna.
För frågor om gradering, hör gärna av er. Mvh /
Anette Persson Sunje
Register.kendo@budo.se
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