Rutiner & Blanketter för
Gradering utomlands
Tillägg till Svenska kendoförbundets graderingsregler
Senast reviderade 2014-12-01

Sammanfattning

Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad som gäller vid gradering
utomlands vad avser kendo, iaido, jodo, naginata och kyudo.
Med ordförande menas Svenska Kendoförbundet ordförande. Med
registeransvarig menas Svenska Kendoförbundets registeransvarig.
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1 Inför gradering
Inför gradering utomlands måste intyg erhållas av Svenska Kendoförbundet
ordförande. För att intyg ska kunna utfärdas måste blanketten ”Ansökan om att
gradera Utomlands” (finns på hemsidan) ifyllas och skickas in till ordförande.
Blanketten måste insändas till ordförande senast det datum som anges på
hemsidan.
Om blanketten ej inkommer till ordförande i tid kan ordförande neka att intyg
utfärdas. Det åligger den ansökande att ta ansvar för planerandet inför sin
gradering och tillse att nödvändig information tillkommer ordförande i tid och
att nödvändiga handlingar tillkommer graderingsarrangören i tid.
Om blanketten inkommit i tid till ordförande kontaktar denne registeransvarig
för granskning att alla tidigare graderingsuppgifter stämmer. Om allt är i sin
ordning kommer ordförande att utfärda och signera intyg enligt nedan:
1.1
Vid EKF-gradering i kendo, iaido eller jodo
” Ansökan om att gradera Utomlands" måste fyllas i.
Om graderingstillfället i fråga är en gradering som arrangeras av EKF (kendo,
iaido eller jodo) görs en samlad anmälan via EKFs hemsida . Inga individuella
intyg kommer att utfärdas. Sökande får information om vilket belopp som ska
betalas in i anmälningsavgift till Kendoförbundet. Om avgiften inte erläggs
anmäls inte sökanden. Registreringsavgiften betalas på plats till EKF.
1.2
Vid ZNKR-gradering i kendo, iaido eller jodo upp till och med 5 dan
” Ansökan om att gradera Utomlands" måste fyllas i.
Om graderingstillfället i fråga är en gradering upp till 5 dan (i kendo, iaido eller
jodo) ska separat graderingsansökningsblankett för ZNKR fyllas i, se kap 4. Den
ansökande ansvarar för att sådan blankett blir ifylld och signerad av ordförande.
Därefter ska den sökande tillställa det av ordförande utfärdade intyget samt den
av ordförande signerade ZNKR ansökningsblanketten sin sensei eller
motsvarande kontaktperson i det länsförbund (prefecture kendo federation)
inom Japan där graderingen ska äga rum.
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1.3
Vid ZNKR-gradering i kendo 6-7 dan, iaido och jodo 6-8 dan
Om graderingstillfället i fråga är en gradering till 6 eller 7 dan i kendo eller 6, 7
eller 8 dan i iaido eller jodo som arrangeras av ZNKR i Japan ska förutom
”Ansökan om att gradera Utomlands" även särskild ZNKR/AJKF blankett för
tillfället fyllas i, se kap 4. Den sökande ansvarar för att blanketten även blir
signerad av ordförande.
1.4
Vid ZNKR-gradering i kendo 8 dan
Om graderingstillfället i fråga är en gradering till 8 dan i kendo som arrangeras av
ZNKR i Japan ska förutom ” Ansökan om att gradera Utomlands" även särskild
ZNKR/AJKF blankett för tillfället fyllas i, se kap 4. Den sökande ansvarar för att
blanketten även blir signerad av ordförande.
1.5
Vid gradering i naginata och kyudo utomlands
Om graderingstillfället i fråga är en gradering i naginata eller kyudo skall förutom
” Ansökan om att gradera Utomlands" andra, för det aktuella graderingstillfället,
specifika ansökningshandlingar fyllas i. För sådana ansökningshandlingar
kontakta artansvarig för naginata eller kyudo.
Notera att ” Ansökan om att gradera Utomlands" likväl ska fyllas i och skickas till
ordförande, så att intyg kan utfärdas.

2 Efter genomförd gradering
Oavsett graderingsresultatet ska den ansökande meddela ordförande eller
registeransvarig graderingsresultatet.
2.1
Vid lyckat graderingsgenomförande
Kopia på graderingsdiplom, samt, vid behov, tydliggörande kommentar om
datum, examinator, grad och art ska efter lyckad gradering tillsändas Svenska
Kendoförbundet registeransvarig. Adress återfinns nedan.
2.2
Vid lyckad naginata-gradering
För naginata gäller även att kopia på motsvarande Naginatapass ska tillsändas
Svenska Kendoförbundet registeransvarig.
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3 Kontaktdata
3.1
Registeransvarig
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Att: Registeransvarig Svenska kendoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 STOCKHOLM
Epost: register@kendoforbundet.se
3.2
Ordförande
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Att: Ordförande Svenska kendoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 STOCKHOLM
Epost: ordforande@kendoforbundet.se

4 Refererade dokument
Följande blankett finns att ladda ner från förbundets hemsida
(www.kendoforbundet.se/gradering):


” Ansökan om att gradera Utomlands"

Följande blanketter erhålls vid kontakt med förbundets ordförande:


Ansökningsblankett – ZNKR Gradering – Upp till och med 5 dan i Kendo,
Iaido, Jodo



Ansökningsblankett – ZNKR Gradering – Kendo 6-7 dan – Iaido, Jodo 6-8
dan



Ansökningsblankett – ZNKR Gradering – Kendo 8 dan
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