
June 24, 2008, at 08:19 PM 

Trevlig sommar önskar kendosektionen 
April 06, 2008, at 07:54 PM   

Hej, 

Det har nu gått ett par veckor sedan sektions- och förbundsstämmorna. Båda stämmorna 

avlöpte väl. Kendosektionens styrelse fick fortsatt förtroende, tack för det, och två nya 

artansvariga har tagit plats i styrelsen (iaido och naginata). Tyvärr var det som vanligt dåligt 

med närvaro från våra medlemsföreningar, vilket ju kan tolkas som att vi gör ett fantastiskt 

jobb…  

Vår sektion har idag ett officiellt medlemsantal på 987 personer av dessa tränar 548 kendo, 

293 iaido, 66 jodo, 56 kyudo och 24 personer tränar naginata. Som säkert flera av er 

reagerar så känns det inte som om siffrorna representerar verkligheten, framför allt för de 

mindre idrotterna, ännu mer tydligt blir detta när man tittar på siffrorna för en enskild 

förening. Detta är troligen ett resultat över hur föreningarna väljer att registrera sina 

medlemmar då en förening har flera av våra idrotter i sin verksamhet och där en medlem 

tränar flera av dessa idrotter. Det verkar som att man ofta bara registrerar in medlemmen för 

en idrott (t ex kendo) men inte för den andra idrotten (t ex jodo), vilket ju leder till att jodo i 

detta fall tappar en medlem i statistiken.  

Kendosektionens medlemsantal per förening 

Kendo, 41st klubbar Kendo Iaido Jodo Kyudo Naginata Totalt 

              

Klubb             

Aiki Budo Karlstad IF (SB&K 1712)     6       

Bushido Luleå Budoklubb (SB&K 1164)  34           

Combat Academy IF Täby (SB&K 987)    5         

Falkenbergs Judoklubb (SB&K 1451)    9         

Förening Stockholms Kendo Allians (SB&K 796) 97 8 2   10   

GAK Enighet (SB&K 34) 43           

Glimminge Budokan och Kulturförening (SB&K 1585)  4 3 3       

Götha Kendo Klubb (SB&K 905)  45           

Honto Iaidoklubb (SB&K 1340)    25         

Huskvarna Kyokushin Karate Klubb (SB&K 413)   55         

Iaidoföreningen Shinken (SB&K 758) 3 20         

Iaidosällskapet Shobukan Kai (SB&K 1385)    6 6       

IK Södra (SB&K 79) 35           

Kallhälls Aikido-Iaido Klubb (SB&K 964)    10         

Karlskoga Iaido Klubb 1763   10         

Kensei Kendo & Iaido Klubb (SB&K 671)   10         

Kenshou Kyudo Kai Kyudoförening (SB&K 1613)        31     

KFUK-KFUM Uppsala Naginataklubb (SB&K 1631)          13   

KFUM Uppsala Iaidoklubb (SB&K 468)   30         

KFUM Uppsala Kendo (SB&K 1422)  69           

Komaki Iai - Kendo Förening (SB&K 445) 19           

Linköpings Budoklubb (SB&K 120) 68           

Lunds Akademiska Kendoklubb (SB&K 1461) 3           

Norrtälje Iaidoklubb (SB&K 1730)   24         

Rembukan Jodoklubb (SB&K 1462)      3       

Seikyukai Kyudoförening (SB&K 1404)        25     

Shimbukan Skellefteå Budoklubb (SB&K 864)  36 11 5   1   

Shogun Jujitsu Halmstad (SB&K 1576)    4         

Stockholms Jodokai (SB&K 790)     6       

http://kendo.budo.se/pmwiki/uploads/Main/Medlemsantal.xls


Studentidrotten i Luleå (SB&K 1500)    5 5       

Sölvesborgs Budosällskap (SB&K 552)   5         

Takenoko Aikido Klubb (SB&K 794)   39         

Uddevalla Kendo Klubb (SB&K 829)  12           

Umekawa Budokai (SB&K 1731)   4 4       

Umeå Kendoklubb (SB&K 1414)  43           

Vaxholms Kampkonstsällskap (SB&K 1637)    5         

Wexiö Kendoklubb (SB&K 1705) 17           

Wäsby Kendoförening (SB&K 1431)  17           

Zen Kobudo Centrum IF (SB&K 752)   5 5       

Örnsköldsviks Kendoförening (SB&K 1538)  3           

Östersunds Budo Kai (SB&K 27)     21       

  548 293 66 56 24 987 

Det inregistrerade medlemsantalet per idrott utgör underlaget för hur vi inom kendosektionen 

fördelar anslaget vi får från SB&K till de olika idrotterna. På samma sätt som sektionens totala 

medlemsantal bestämmer hur stort anslag kendosektionen får från SB&K. Med andra ord, 

det är viktigt hur vi registrerar våra medlemmar! 

Kendosektionen gick ut med reviderade graderingsregler för kendo, iaido och jodo i höstas. 

Enligt denna revidering tillåts nu föreningarna att införa extra kyugrader för barn. Dessa extra 

kyugrader gäller barn yngre än 15 år. För alla äldre än 15 år gäller alltså endast det normala 

graderingssystemet som börjar på 4 kyu och inget annat.  

Till sist kan vi med stor glädje notera att junior kendolandslaget har vid sitt första försök tagit 

ett lag-silver vid de nyss avslutade kendo-EM i Helsingfors – ett stort grattis från hela 

kendosektionen! 

Ha en skön vår och träna väl! 

 
February 07, 2008, at 02:35 PM by 83.250.137.169 -  

Hej och välkommmen till kendosektionens hemsida! 

Vi har äntligen fått igång en fungerande hemsida efter nästan ett halvårs frånvaro. Vi hade 

hoppats på att få igång det mycket tidigare men tyvärr gick det inte. Vi hoppas att ni som har 

sökt information ändå har lyckats få det från era artansvariga. 

Från och med nu kommer vi att lägga upp alla viktiga dokument under "Filer" för 

nedladdning. Under "Nyheter" kommer vi att informera om viktiga beslut från styrelsemöten. 

På "Information från art" kommer artspecifik info att läggas upp. "Kalendarium" kommer vi 

också hålla uppdaterad.  

Samtidigt vill jag meddela att denna sida är temporär(!) då förbundet jobbar med att ta fram 

en mer proffsig sida så även om allt inte är perfekt här får ni ha tålamod tills vi sjösätter den 

nya hemsidan. 

Vi ses på årsmötet den 15 mars. 

 

Träna väl!  

 

Dan Fujii 

Ordförande Kendosektionen 


