
Verksamhetsplan Svenska Kendoförbundet 2013 

Ordinarie verksamhet för styrelsen 

Representation  – Representation av ordförande vid EKF GA (kendo, iaido, jodo) 
– Representation av ordförande och kyudoansvarig vid EKF/IKYF (European Kyudo Federation) 
– Representation av ordförande eller naginataansvarig vid ENF/INF (Naginata) 
– Domare till EM/VM 

Dan-gradering  
 

– IAIDO: SM (maj), Göteborg Iaido Open (juni) 
– JODO: Göteborg Jodo Open (juni) 
– KENDO: Sugo cup (april),  Stockholm Kendo Open (oktober) 
– 1 Utbildning dan-graderingsfunktionärer 

Kyu-gradering (Då dessa idrotter inte får utfärda Dangrader i Sverige)  
 – KYUDO: ca 4 tillfällen under året utspritt på olika orter 

– NAGINATA: 1 tillfälle under året 

Utökad verksamhet för styrelsen  

392 “Kunskapslyftet” del 2 
Kompetensutveckling av landslagsledningarna (ex arbeta med verksamhetsplan och budget, 
sponsoravtal). Dopingfrågor. Elitstödsförfarande, blanketter, ansökan och rapportering 

323 Anti-Doping  
Utveckla en Anti Dopingplan, informera klubbarna så att även de kan göra en sådan plan. 
Skriva in info i Tävlingsdirektiven 

391 Hemsidan - En ny hemsida är under utveckling och tas  i bruk under 2013. 
393 Landslagsdräkter – ta fram enhetliga dräkter 
326 Instruktörsutbildning – se över möjligheten att hålla artspecifika utbildningar 
394 Kendo 50 år – sker 2014 och planering inför jubileet måste göras 
 

 



Verksamhetsplan Svenska Kendoförbundet 2013 

Ordinarie verksamhet för artansvariga, gemensam för Förbundets idrotter 

Tävling  Genomföra SM innevarande år samt verka för ett SM nästa år 
Utveckling  
 

 Få ut teknisk information från moderförbunden till klubbar 
 Förse klubbar med lämpliga hjälpmedel för att genomföra mindre läger eller tävlingar 
 Ge stöd till mindre och nybildade klubbar 
 Stödja utbildning av domare 
 Stödja arrangerandet av Dangraderinger 

Marknadsföring   Främja arten genom att hålla uppvisningar vid lämpliga tillfällen 
Landslag  Stödja landslagets verksamhet inför EM/VM samt övriga internationella tävlingar 

 Utveckla elitplanerna, upprätta Kravprofil, Utvecklingstrappa för landslaget 
 Landslagsläger 

Verksamhet specifik för resp idrott att bevaka 

Verksamhet Iaido Jodo Kendo Kyudo Naginata 
Övergripande  Stötta mindre 

klubbläger 
 • Stöd till klubbar för 

projekt för att få nya 
medlemmar 

• Stöd till klubbar för projekt 
för att få nya medlemmar 

Seminarier/ 
utbildning 

  • Riksläger /Nationellt 
seminarium 
• Domarseminarium 
Bryssel 
• Kitamoto 

• Arrangera två nationella 
seminarier 
• Delta i IKYF-seminarier 
• Stödja arrangerandet av 
kyugraderingar 

• Arrangera minst ett 
nationellt seminarium 
• Deltagande vid minst ett 
internationellt seminarium 

Tävling  NIO 

 West Sweden 
Open 

Fortslandslagsutveckling 

 West Sweden Open 

• Five Nations   

Utökad verksamhet för resp idrott  

Verksamhet Iaido Jodo Kendo Kyudo Naginata 
 Riksläger 

/Instruktörsläger 
Jodo EM 2015   NM 

 


