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• Göteborg Cup 23 mars, med 31 deltagare.

Kendo
Läger och tävlingar

Styrelsearbetet
Sektionens årsmöte hölls den 16 mars på Idrottens Hus
i Farsta. Styrelsen har under året bestått av:
Lars Tegelberg, ordförande
Joe Imamura, vice ordförande, kendoansvarig
Bo Kjellegård, sekreterare Peter Fredriksson, kassör
Bill Wassberg, iaidoansvarig
Sara Jonasson, kyudoansvarig
Rolf Radakovlts, jodoansvarig
Jakob Ryngen, naginataansvarig
Örjan Hansson, informationsansvarig, suppleant
(t.o.m. 2002-10-13)
Valery Lazarev, informationsansvarig, adjungerad
(fr.o.m. 2002-10-13)
Adjungerad till styrelsen har Anette Persson Sunje i
egenskap av registeransvarig varit. Valberedningen har
bestått ay Leif Sunje (sammankallande), Alenca Olsson
och Martin Furst.
Styrelsen har arbetat efter den verksamhetsplan
som antogs vid sektionsstämman. Styrelsen har under
året haft 7 protokollförda sammanträden. Protokollen
publiceras löpande på sektionens hemsida.
Sektionen har under året lämnat två motioner till
Europeiska Kendofederatlonen. Den ena föreslår ett
inrättande av en valberedning inom EKF och den andra
införandet av en 6 dan klass i iaido-EM. Motionerna
kommer att behandlas vid EKF:s General Assembly i
juli 2003.
Vid EKF:s General Assembly i Nantes, Frankrike, den
18 april, representerades sektionen av Lars Tegelberg.
Vid EM i iaido och Jodo den 21 tili 25 november representerades sektionen av Lars Tegelberg och Rolf Radakovits. Vid SM i iaido i Malmö, den 18 maj, representerades sektionen av Lars Tegelberg. Vid "Four nations"
landskamp i kendo, Stockholm den 28 september,
representerades sektionen av Lars Tegelberg. Catarina
Nygren är sektionens representant i SBF:s jämställdhetsgrupp.
Arbetet med att iordningställa ett aktuellt och tillförlitligt register över de dangrader som erhållits av
svenska budoutövare inom kendosektlonen har fortsatt långsamt men säkert under året. En del material
saknas fortfarande men sakta så kommer uppgifterna
fram. Vi uppskattar all hjälp som erhållits av dem som
tagit kontakt med registeransvarige för att komplettera informationen i registret. Tidigare har främst
kendo, jodo och iaido funnits registrerade, men från
och med i år har även uppgifter från naginata börjat
komma in. Registret har främst nyttjats för att hålla
reda på vilka dangrader som tagit under året, men
även kyugrader förs in. Detta bidrar till att få en bättre

• 4-Nations - den informella landskampen mellan
Finland, Storbritannien, Tyskland och Sverige - tog
plats i Löthallen, Sundbyberg, under lördagen den 28
september.

Översikt över bland annat könsfördelningen, åldersfördelningen samt även när antalet första kyugraderade
börjar närma sig dangrader inom någon art, varvid
graderlngstiilfällen lättare kan planeras.
Arbetet inom sektionen har präglats av gott kamratskap och kreativitet. Sektionens ekonomi är stark och
våra iandslag har haft imponerande framgångar. Nya
klubbar har bildats och samtliga arter har stärkts och
utvecklats. Särskilt glädjande är den stora tillströmningen av nya medlemmar till sektionen.
Sektionsstyrelsen vill på detta sätt framföra vårt tack
för det goda samarbetet till sektionens medlemsföreningar, Svenska Budoförbundet, Riksidrottsförbundet
och de internationella organisationer sektionen tillhör.
Vi vill också tacka Budoförbundets kanslipersonal vars
stöd har varit ovärderligt. Slutligen vill vi tacka alla de
som på olika sätt stött kendosektionens arbete under
det gångna året.

Hemsidan
Det har hänt en hef del positiva förändringar på Budoförbundets hemsida under året. Både funktionsmässigt och i sättet hur den sköts. Det händer fler saker
och folk besöker hemsidan oftare. Ett exempel är
kalendarium som håller sig ständigt uppdaterad med
alla kommande händelser. Och så har vårt kära budoforum börjat användas mycket flitigare. Ett stort tack
till alla som håller det vid liv.
I samband med Stockholm Kendo Open så har det
introducerats ett nytt och smidigt anmälningssätt till
tävlingar. För första gången kunde man anmäla sig via
ett webbformulär. Det har blivit en succé då vi har fått
över 50 anmälningar. I fortsättningen tänkte vi att alla
tävlingar och evenemang kunde skötas på detta sätt,
samtidigt som vi kommer att vidareutveckla funktionaliteten och gränssnitten.
Dessutom har vi fått ett nyhetsbrev där den som
anmäler sig kan få kontinuerlig information om evenemang, träningsläger och tävlingar.

• SM i kendo hölls under 2002 den 9 november i
Heleneborgshallen i Malmö. Arrangör var GAK
Enighet.

• På det europeiska domarseminariet i Bryssel 9-10
februari deltog fyra medlemmar. Seminariet leddes
av en delegation från ZNKR bestående av tre stycken
8 dan.

• Den 7 december hölls Stockholm Kendo Open
(f.d. Julcupen) I KTH-hallen i Stockholm.

• Oslo Open (1 juni): över tio deltagare från Sverige.

• De av landslaget arrangerade Tranåslägren hölls med
framgång under året: 22 februari (38 deltagare),
30 augusti (45 deltagare), 22 november (35 deltagare).

• Pori Jazz-kendo, Finland, 26-28 juli: Huvudinstruktör
var Claude Pruvost, 7 dan, från Frankrike och sju
deltagare kom från Sverige.
• Träningsläger i Kitamoto, japan, 26 juli — 2 augusti:
två deltagare från Sverige.

Damläger

• Mumeishi 3's, London, 16 november:
fyra deltagare från Sverige.
• Helsingfors träningsläger 16-17 november:
två deltagare från Sverige.
• Nakakura-cup i Bryssel 14-15 december:
tio deltagare från Sverige.
• EM i Nantes, Frankrike, 16-22 april. Sverige kom på
3:e plats efter Ungern (1) och Frankrike (2). Mats
Wahlqvist (FSKA) fick 3:e plats i herrar, individuellt.
• Sugo Cup den 2 februari i Heleneborgshallen i Malmö.

Graderingar

Tävlingsresultat
Sugo-cup

1 dan
Stefan Heniksson
Jorun Modén
Jon Warghed
M a r t i n Jormedal
Micaela A h l s t a m
Emil Kantellus
Valery Lazarev
Anders Södermark
Oskar Lindholm

MalmÖ,3feb.
M a l m ö , 3 feb.
Malmö, 3 feb.
Tranås, 24 feb.
Tranås, 24 feb.
Tranås, 24 feb.
Malmö, 10 nov.
Malmö, 10 nov.
Malmö, 10 nov.

Herrar, Individuellt
1 Björn Gustavsson, GAK Enighet, M a l m ö
2 M a r t i n stage, Köpenhamn
3 Hans Lundberg, FSKA/Edde Johansson, FSKA
Damer, Individuellt
1 K u m i Sato, FSKA
2 Micaela A h l s t a m , FSKA

Göteborg Cup

2 dan
Catarina Nygren
Mikael Wirén
M a g n u s Johansson
Bo Kjellegård
Isakjarlebring
Peter Holmgren
Dan Fujii

Helgen den 25 till 27 oktober 2002 hölls ett damkendoläger i KTH-hallen, Stockholm. Lägret arrangerades
som ett led i att skapa ett intresse och engagemang för
damkendo. Lägrets arrangörer var Landslagets vänner,
Stockholms Budoförbund samt Svenska Budoförbundet. Finlands landslagskapten, Mikko Salonen, hade
inbjudits för att agera huvudinstruktör för lägret. Det
svenska landslagets damcoach Kumi Sato var ansvarig
huvudorganisatör. Manager och praktiskt ansvarig för
lägret var Joakim Håhl från Föreningen Stockholms
Kendoallians (FSKA). Samtliga av dessa tre deltog som
instruktörer på lägret.

Malmö,
Malmö,
Malmö,
Malmö,
Maimö,
Malmö,
Bryssel,

3 feb.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
io nov.
22 dec.

1 Joakim Håhl, FSKA
2 Daniel Albertsson, Uddevalla
3 Lars Jlnton, GÖtha/Edde Johansson, FSKA

4-Nations
Damer lag
1 Tyskland
2 Finland
3 Sverige, Storbritannien

Styrelsen

Damer individuellt
1 Johanna Pltkänen, Finland
2 Alex Burch, Storbritannien
Herrar lag
1 Sverige
2 Tyskland
3 Finland, Storbritannien
Herrar individuellt
I M a t s Wahlqvist, Sverige
2 Marcus Frey, Finland

Den svenska laguppställningen för 4-notfons,

Kendo-SM
Lag
1FSKA1
2 FSKA 2
3 G A K Enighet 2 / G A K Enighet 1
Herrar, individuellt
1 Björn Gustavsson, G A K Enighet, M a l m ö
2 M a t s Wahlqvist, FSKA
3 Joakim Håhl, FSKA/Nlcke Rydgren, FSKA
Damer, individuellt
1 K u m i Sato, FSKA
2 Micaela A h l s t a m , FSKA
3 Kristina Persson, G A K Enighet
/ M a r i Bacquln, GAK Enighet

Stockholm Kendo Open
B-kiassen
1 M a g n u s Olsson, Luleå Kendoklubb
2 Roma Lazarev, FSKA
3 Mattias Andersson, Shlmbukan
/Anders Lundberg, Shimbukan
Dam-klassen
1 Catarina Nygren, FSKA
2 Kristina Persson, GAK Enighet
3 M i c a e l a A h l s t a m , FSKA
/ M o n i k a Gustavsson, FSKA
A-klassen
1 J o a k i m Håhl, FSKA
2 M a t s Wahlqvist, FSKA
3 J u n Y a m a z a k i , FSKA
/ B j ö r n Gustavsson, GAK Enighet
Fightlngspirit
Gökhan G u l , GAK Enighet
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Sweden Iaido Open

Iaido SM

Mudan

Iaido EM

Mudan

1 Mikael f i n n e r m a r k
2 Marcus Forssell-Stahre
3 Emelie Brandln

Mudan

1 Erik Schilllng, FSKA
2 Michael Finnermark, Honto
3 Mattias Ferndal, Shobukan

Shodan

1 Tomas O l s s o n , GAK Enighet
2 Kenneth Ström, Shinken
3 Alexander Hllonen, Kallhäll

Sandan

1 M a r t i n Lindgren, Shinken
2 Leif Sunje, Honto
3 M a g n u s Erkstam, Kensei

Lag

Fightlng sptrit

1 Martin Lindgren, Andreas Lundgren,
Jonas Öhrman
2 Ralll Parkkonen, Marcus Forssell-Stahre,
Emelie Brandin
3 Jonas Bäckström, Tomas Olsson

Sverige ställde upp med
följande landslag:
Mudan

Sandan

1 Martin Lindgren
2 Ralll Parkkonen
3 Jonas Bäckström

Shodan
3 Jonathan Ström, Komaki ial

Shodan

1 Andreas Lundgren
2 Tomas Olsson
3 Martin Furst

1 Tomas Olsson, Enighet

Tomas Olsson, Enighet
Shodan
Jonathan Ström, K o m a k i lai

Michael Karlsson, Shinken
Lag
1 Shinken 1
2Komakfla!
3 Kensei

Nidan
Leif Sunje, Honto;
Jonas Bäckström, Komaki lai
Sandan
Raili Parkkonen, S h o b u k a n ;
M a r t i n Lindgren, Shinken
Yondan
Christian Lund, Komaki lai

Det första stora evenemanget detta år, liksom förra
året, var Swedish iaido Open som hölls i Jakobsbergs
sporthall under påskhelgen, den 31 mars till 3 april.
Gästande tränare från japan var Tadashi Fujita hanshi,
8 dan, Morihiro Kimura kyoshi, 8 dan. Kazuhlro Komakf
kyoshi, 7 dan, instruerade givetvis också.
Övriga större evenemang i Sverige var SM som
arrangerades av Enighet i Malmö den 19 maj och
Huskvarna Iaido Open i början av oktober.
Genom ett extra bidrag från Budoförbundet hade vi
möjlighet att bjuda hit Morihiro Kimura som ägnade
tio dagar åt att träna landslaget som en intensiv förberedelse för EM i Nederländerna i november. Träningen
bedrevs i Kallhälls Aikidoklubbs lokaler.
Övriga klubbar har haft träningsläger, där huvudsakligen egna medlemmar har deltagit. Speciellt bör nämnas Shobukan i Göteborg, som har träningsläger den
första lördagen i varje månad. Dessutom har de haft
träningsläger i Huskvarna, Halmstad och Mariestad
samt i Ålborg i Danmark.

Sweden Iaido Open
Sweden Iaido Open, som anordnas av Svenska Budoförbundets kendosektion, hölls i Jakobsbergs sporthall
den 31 mars - 3 april. Lärare från Japan var Tadashi
Fujita, 8 dan, Morihiro Kimura, 8 dan, samt givetvis
Kazuhlro Komaki, 7 dan, från Sverige.
De första tre dagarna ägnades åt träning av Zen
Nippon Kendo Renmei lai (grundläggande iaidostil)

och olika Koryo-skolor som Muso Shinden Ryu och
Hoki Ryu. Fujita Sensei undervisade även i katanavård
vilket var mycket uppskattat. Efter tre dagars intensiv
träning ägnades sista dagen åt individuella tävlingar i
mudan, shodan, nidan och sandan samt lagtävlingar
och graderingar.

Iaido SM
Iaido SM arrangerades den 19 maj av Enighet i Malmö
och hölls i deras mycket fina lokaler. Arrangemanget
var föredömligt och blev inte sämre av att Enighet bjöd
de tävlande och funktionärer på middag.

EM i Papendal, Nederländerna
Etthundra tävlande från 16 nationer deltog i EM.

EM 2004 i Sverige
Sverige har fått nöjet att arrangera EM 2004. Vi har bildat en grupp bestående av Lars Tegelberg (ordförande
kendosektionen), Mike Henry (Kensei), Christian Lund
(Komaki lai), Raili Parkkonen (Shobukan) och Bill Wassberg (Komaki lai). Förberedelser för detta har påbörjats
vilket hittills resulterat i ett utkast till budget samt
att vi lyckats boka Eriksdalshailen för två dagars tävlingar.

Domare var:
Komaki Sensei, 7 dan
Mike Henry, 6 dan
Takao Momiyama, 6 dan
j. Martina, 5 dan
Rolf Radakovits, 5 dan
Christian Lund, 4 dan
Raili Parkkonen, 3 dan
Martin Lindgren, 3 dan
På grund av för få anmälda tävlades det inte i nidan
ochyondan.

Komak/sense/,
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Graderingar
Följande personer har graderat i iaido under
år 2002 I enlighet med Zen Nippon Kendo
Renmei:

Papendal, 25 nov.
M a l m ö , 19 maj
M a l m ö , 19 maj

2 dan
Kenneth Ström
Alexander Hilonen
J o e A k i n o r i Imamura
Andreas Lundgren
M a r t i n Först
Leif sunje

M a r t i n Lindgren

Papendal, 5 nov.

M a l m ö , 19 ma]
M a l m ö , 19 maj
S t o c k h o l m , 3 april
S t o c k h o l m , 3 april
S t o c k h o l m , 3 april
S t o c k h o l m , 3 april

Leif Hermansson

Följande personer har graderat 1 iaido under år
20021 enlighet med Nlhon Shinden Ryu;
1 dan

5 dan

1 dan
Emelie Brandln
Jonathan Ström
M a t t i a s Ferndal

4 dan

Paris, 4 feb.

Tor Karlsson

Uppsala, 14 Juni

2 dan
Svetlovzarlvanov

Uppsala, 14 j u n i
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2002 har varit ett positivt år för svensk jodo. Medlemsantalet har ökat, och olika aktiviteter som t.ex. uppvlsningar och träningsläger bör leda till att det fortsätter
att öka. Vidare genomfördes detta år det första Europamästerskapet i jodo, vilket även det bör bidra till ett
ökat intresse. Dessutom har det tillkommit nya klubbar och genomförts ett antal graderingar.

EM i Papendal, Nederländerna
Den 22 och 23 november genomfördes i Papendal
utanför Arnhem det första Europamästerskapet i jodo.
Det nederländska kendoförbundet stod för arrangemanget, med stöd från det europeiska kendoförbundet (EKF) och det alljapanska kendoförbundet (ZNKR),
vars delegation bestod av Shigenori Namidome, iaido
kyoshi 8 dan, jodo hanshi 8 dan; Shizufumi Ishido,
iaido kyoshi 8 dan, jodo kyoshi 8 dan; Shigenori Matsumura, jodo kyoshi 8 dan; Kiyofusa Takeda, iaido hanshi
8 dan. 89 deltagare från 12 olika länder tävlade 16 olika
klasser. Sverige representerades av Mikael Almeblad
från Zen Kobudo Centrum som tävlade i sandanklassen, där han nådde kvartsfinalerna bland 16 deltagare
i sin klass.
För närvarande pågår planering för att få fram ett
slagkraftigt landslag till nästa EM.

7 dan, från Storbritannien. Tillsammans med honom följde
även fyra andra från Storbritannien med minst 5 dan. Det var
en stor instruktörsgrupp i relation till antal deltagare."' Den
svenska delegationen uppgick
till hela fem personer.

Under verksamhetsåret har antalet kyudoutövare ökat
ytterligare något. Det finns dock fortfarande endast
en kyudoklubb, Seikyukai Kyudoförenlng. Det som
präglat året mest är de nya internationella kontakter
som har knutits, främst inom EKF (Europeiska Kyudo
Federationen).

Seminarier
I mars anordnade Seikyukai Kyudoförenlng ett seminarium i Sundbyberg med Fellks Hoff, renshi 6 dan,
från Tyskland som instruktör. Seminariet varade över
en helg och man fick dessutom två gästdeltagare från
Norge. 1 juni blev Seikyukais medlemmar inbjudna att
delta i ett seminarium anordnat av Norska Kyudofederationen. Huvudinstruktör var Liam 0'Brien, kyoshi

A Sara/onassort för Instruktion av
LlamO'Btlen,
kyoshi.

Graderingar
Vid det årliga graderingsseminarlet anordnat av EKF, 1
år i Bryssel, deltog tre svenska kyudoutövare. Jan Graaf
och Sara Jonasson erhöll 2 dan. Roger Persson erhöll
i dan.

Nya klubbar

jodotrönlng

I Rembukans

dojo I Vällingby.

A

Träningsläger
Lars och Lena Carlberg från Stockholms Jodokai har
hållit flera läger för bl.a. Tanjojutsu, Kenjutsu, Kusarigamajutsu och Juttejutsu. De har också själva deltagit
i Nihon Jodokais träningsläger i japan med Kaminoda
Sensei.
Michael Söderkvist från Östersunds Budokai har
hållit flera veckoslutseminarier i Östersund, med
deltagare även från Luleå och SolIefteå, samt ett tvådagars- och ett tredagarsläger under ledning av Fred
Ouant från Nederländerna. Dessutom deltog Michael
S. och flera av hans elever i två olika läger i Schweiz
under ledning av Pascal Krieger och i Europeiska Jodoförbundets (EJF) sommarläger i Nederländerna under
ledning av Nishioka Sensei och P. Krieger.
Takao Momiyama från Zen Kobudo Centrum har hållit ett läger i Skellefteå, med deltagare även från Umeå
och Luleå, samt - tillsammans med Rolf Radakovlts
* — två tvådagarsläger i Göteborg. Dessutom deltog
Takao M, Rolf R. och Mikael Almeblad I sommarlägret
i Amsterdam, med Ishido Sensei som huvudinstruktör,
samt i lägret och domarseminariet inför Jodo-EM i
Papendal, Nederländerna. Jodouppvisningar gjordes av
Istvån Gubås och Rolf R. i samband med Stockholms
750-årsfirande, samt av Takao M. och Rolf Radakovits
i samband med iaido-SM och vid 4-nationslandskampen 1 kendo.

Jodoklubben Rembukan har bildats i Vällingby, en
jodogrupp har börjat träna regelbundet i Combat
Academys dojo I Täby, och i Göteborg har också flera
klubbar börjat med jodoträning - i samtliga fall med
Rolf Radakovlts som huvudinstruktör.

Shinpan-seminarium
1 samband med EM i Paris hölls ett veckolångt inriktat
på shinpan-(domar-) utbildning och avancerade tekniker. Lägret var förberedande inför domargraderingarna
som kommer att hållas under VM i San Francisco
2003.

2002 var ytterligare ett händelserikt år för svensk
naginata. EM och RM har hållits och vi har fått fler och
högre graderade utövare. I Stockholm har det t.o.m.
varit svårt att hantera antalet nybörjare. Läger med
graderingar har hållits i både Uppsala och Stockholm.

Graderingar
Enligt SBF kendosektionens/EKF:s/IKF:s/ZNKR:s regler:
Mikael Almeblad graderades till 3 dan den 6 augusti
2002. Vidare graderades under året 9 stycken till 4
kyu.
Stockholms Jodokai rapporterar 11 graderingar enligt
Nihon Jodokais regler (ingen anknytning till EKF, IKF
eller ZNKR).
Östersunds Budokai rapporterar 8 nya kyugrader
enligt Europeiska Jodoförbundets regler (ingen anknytning till EKF, IKF eller ZNKR).

De europeiska naginatamästerskapen hölls i Paris
den andra november i år. Sverige ställde upp med två
deltagare, Gunilla Hansson, 4 dan, och Jakob Ryngen,
3 dan. Deltagande länder var, förutom Sverige, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Italien och Tjeckien.
1 engi (formtävling) var -Sverige medaljtippat men
förhoppningarna grusades på grund av ett snöpligt
linjefel under uttåget från planen. I shiai (kamp) gick
det dock bättre än normalt och Sverige lyckades denna
gång slå sig ut ur kvalgruppen. Men inte heller här
lyckades Sverige erövra några medaljer. Frankrike/
Belgien segrade i engi, Belgien segrade i individuell
shiai och Frankrike tog efter en nationell resning guld
i lag-shiai. Det kan nämnas att det budointresserade
Frankrike hade både press och television på plats.

Naglnata-EM
Engi

(till höger) möter
europeiska

det franska i engl under A
naglnatamästerskapen.

Riksmästerskapen i naginata 2002 avgjordes den
5 maj. Även denna gång tävlade man uteslutande i
engi. Formerna var yohon-me och gohon-me vilket
krävde mer av deltagarna jämfört med förra året.
Fyra lag ställde upp från Uppsala och Stockholm och
nivån på de tävlande var hög. Vann gjorde Jenny Boije
och Mikael Krantz, båda 1 kyu. Gunilla Hanson, 4 dan,
Jakob Ryngen, 3 dan, och Mikael Tagai, 1 dan, fungerade som domare.

Shiai, individuell
1 Jonathan D'hose, Belgien

Riksmästerskapen
Engi

1 Catherine Parisis och Sylvie Merleult, Frankrike

2 David D'hose, Belgien

1 Jenny Boije & Mikael Krantz, FSKA

2 Tyl Dermine och David D'hose, Belgien

3 Ty! Dermine, Belgien/Marlo Chambrler,
Frankrike

2 E m m a Sander & Usa Sander, FSKA

3 Teresa Vokata och Jana Soukoupova, Tjeckien
/ C h a r l o t t e Vandersleyen och
PhilibertVandersleyen, Belgien
Det svenska laget

Riksmästerskap i naginata

Europeiska mästerskapen

Shiai, lag
1 Frankrike
2 Belgien
3 Nederländerna

3 Tomas Persson & Mikael Hedin, FSKA
4 Per Haaland & Charlotta Jonasson,
Uppsala Naginataklubb

