
Verksamhetsplan Svenska Kendoförbundet 2015 
 

Uppdaterad 2015-03-15 

Ordinarie verksamhet för styrelsen  

Representation(310) 
– Representation av ordförande vid EKF/FIK GA (kendo, iaido, jodo)  
– Representation av ordförande/ kyudoansvarig vid EKF/IKYF (European Kyudo Federation)  
– Representation av ordförande/ naginataansvarig vid ENF/INF (Naginata)  
– (313-317) Domare till EM/VM  

Dan-gradering (335, 345, 375, 305) 
– IAIDO:  

o SM 
o Sommarläger i Falkenberg  

– JODO:  
o SM 

– KENDO 
o Stockholm Kendo Open 
o Nationellt Domarläger 
o SM 

– Ett utbildningstillfälle för dan-graderingsfunktionärer med anledning av nya rutiner 

Kyu-gradering (då dessa inte får utfärda dangrader i Sverige, 355, 365) 
– KYUDO: ca 4 tillfällen under året utspritt på olika orter  
– NAGINATA: 1 tillfälle under året  

Övrig verksamhet (307, 323, 324, 305, 304) 
– Hemsidan 
– Anti-Dopingarbetet 
– Jämställdhetsarbetet 
– Graderingsregister 
– Stöd för utlandsbetalningar 

Utökad verksamhet för styrelsen (397, 315) 
– Genomföra jodo EM 2015 
– Särskilt stöd för närvaro i internationella styrelser mm 

Översikt Verksamhet (gemensam för Förbundets alla 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 (329) 
– Stödja utbildning av domare  
– Stödja arrangerandet av dan-graderingar  (305) 

Marknadsföring 
– Främja arten genom att hålla uppvisningar vid lämpliga tillfällen  
– Utveckla informationblad/pamfletter 
– Utveckla banners/roll-ups för förbundsarrangemang 

Landslag (333-4, 343-4, 353-4, 363-4, 373-4, 325) 
– Stödja landslagets verksamhet inför EM/VM samt övriga internationella tävlingar 
– Utveckla elitplanerna, upprätta kravprofil och utvecklingstrappa för landslaget  
– Landslagsläger  
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Översikt Verksamhet för resp idrott 
 
Verksamhetsplan 2015 Iaido 
Allmänt 

 Kendoförbundet kommer under 2015 fortsätt arbete med Elitplanen för att utveckla 
elitstödet för landslaget och individuellt. Förbundet ska genomföra aktiviteter i form av 
riksläger för att stärka banden mellan Sveriges iaidoklubbar. 

Tävlingsverksamhet 

 Genomföra SM 2015 och SM 2016 (Stockholm?) planeras och genomförs. 
Deltaga på EM 2015 och planera för deltagande på EM 2016. 

Breddverksamhet 

 Landslaget håller öppna läger för klubbarna. Målet är 2 st. under 2015. Under hösten 
anordna ett Riksläger där alla klubbarna är inbjudna.  

Domarverksamhet 

 Domarutbildning genomförs under Rikslägret för att säkerställa att förbundet kan förmedla 
vilka domare som är aktiva under 2015, 2016 och 2017. 

Övrigt 

 Se över möjligheterna till att öka inkomsterna till landslaget. 
 

Verksamhetsplan 2015 Jodo 
Allmänt 

 Fortsätta samarbetet med SBoK när det gäller elitsatsningen. 
Tävlingsverksamhet 

 Planera och genomföra SM 2016.  

 Deltaga på EM 2015 och fortsätta samarbetet med landslaget för framtidsutveckling. 
Breddverksamhet 

 Stötta mindre klubbläger. 
Domarverksamhet 

 Skicka domare till EM 2015. 
 

Verksamhetsplan 2015 Kendo 
Tävlingsverksamhet 

 Genomföra SM 2015 (Wäsby Kendoförening) i december 
Deltaga på VM 2015 och planera för deltagande på EM 2016. 

Graderingar 

 Genomföra dan-graderingar i anslutning till  
o SKO 
o Nationellt Domarläger 
o SM. 

Breddverksamhet 

 Genomföra ett riksläger i september. 
Domarverksamhet 

 Domarutbildning sker på det nationella domarlägret i november.  

 Kendons Technical Correspondent Mats Wahlqvist deltar på  
o EKFs domarläger i Bryssel,  
o FIKs domarläger inför VM  
o samt deltar som domare på VM.  
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Verksamhetsplan 2015 Kyudo 
Tävlingsverksamhet 

 Genomföra 3-4 deltävlingar i Svenska Cupen under året + final. 

 Genomföra SM 2015 under hösten. 

 Delta på EM 2015 i Moskva i juli. 
Graderingar 

 Genomföra fyra nationella kyu-graderingar. 

 Uppmuntra deltagande på centrala ANKF-seminarier för dan-graderande. 
Breddverksamhet 

 Genomföra två skandinaviska seminarier tillika öppna landslagsläger under året.  

 
Verksamhetsplan 2015 Naginata 
Allmänt  

 Kendoförbundet kommer att under 2015 fortsätta att arbeta med de olika styrdokument 
som finns för gradering, tävling och elitplanerna för naginata. 

Tävlingsverksamhet  
 Genomföra SM 2015 i Stockholm i maj 2015. 

Delta på VM 2015 i Montreal, Kanada, i juni 2015. 
Graderingar  

 I anslutning till SM arrangera kyu-gradering upp till 1-kyu och uppmuntra till att våra utövare 
graderar DAN-grader utomlands när tillfälle ges och de har uppnått det som krävs för att 
gradera. 

Breddverksamhet  
 Uppmuntra klubbarna att utveckla sin verksamhet, bjuda in utövare från hela landet till minst 

ett nationellt läger.  
Domarverksamhet  

 Uppmuntra svenska utövare att ta det internationella domarcertifikatet (en utbildning i 
samband med VM). 

 


