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Sammanfattning
Svenska Kendoförbundets (SKF) graderingsregler för kyudo bygger på och
stämmer i tillämpliga delar överens med de direktiv och riktlinjer för graderingar
som den Europeiska Kyudofederationen (EKF), All Nippon Kyudo Federation
(ANKF) samt International Kyudo Federation (IKYF) fastställt.
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1 Allmänt
1.1
Graderingssystem och omfattning
Svenska Kendoförbundets (SKF) graderingsregler för kyudo bygger på och
stämmer i tillämpliga delar överens med de direktiv och riktlinjer för graderingar
som den Europeiska Kyudofederationen (EKF) samt All Nippon Kyudo
Federation (ANKF) fastställt.
Systemet omfattar graderna 1 till och med 10 dan. SKF har dessutom upptagit
graderna 3–1 kyu.
Enbart ANKF utfärdar internationellt accepterade dan-grader. Dan-grader kan i
Europa enbart utfärdas i EKF:s regi (av domare inom ANKF). Kyu-grader kan i
Europa enbart utfärdas på nationell nivå.
Källa för dessa graderingsregler är ’Graderingsregler för dan och kyu’ ur den
japanska kyudomanualen ’Kyudo kyohon’ volym 1, reviderade 1998 utgiven av
ANKF och IKYF senast uppdaterade graderingsämnen.
Till detta har SKF definierat en kompletterande konkretisering för 3–1 kyu.

1.2
Graderingsregister
Svenska Kendoförbundet underhåller ett graderingsregister. Registret omfattar både
kyu- och dan-grader. Registeransvarig i Kendoförbundet förvaltar detta register.
I enlighet med riktlinjerna nedan ska graderingsarrangör tillse att korrekt ifyllda
graderingsunderlag för varje godkänd sökande och graderingssammanställning
tillsänds Registeransvarig.
Registeransvarig kontrollerar domarnas behörighet och att angivna minimitider
har respekterats.
Registeransvarig ansvarar för uppdatering av graderingsregistret.
Graderingsregistret bildar sedan underlag för exempelvis intyg inför gradering
utomlands eller för statistik över svensk kyudo.
Registeransvarig arkiverar graderingsunderlag, graderingssammanställning
och graderingsregistret för SKF.

© 2020 Svenska Kendoförbundet (SKF).

2 Grundläggande regler
2.1

Behörighet

2.1.1 Grundläggande behörighetskrav
Behörig att få ansöka om gradering är den som kan uppvisa medlemskap i förening
ansluten till Svenska Kendoförbundet eller utländskt förbund ansluten till EKF eller
ANKF.
Medlemskap i förening ska styrkas med föreningskassörens intyg att avgift är betald.
Observera att sökande skall vara medlem enligt ovan under hela perioden
mellan graderingarna, annars ”nollställs klockan” vad gäller minimitiden vid
förnyandet av medlemskapet.

2.1.2 Styrka sin befintliga grad
Inför graderingen skall den tidigare graden kunna styrkas och dessutom
också att tillräcklig tid har förflutit sedan den tidigare graden erhölls.
För kyu- grader gäller att graden ska styrkas genom vidimerad kopia av
senaste graderingsdiplom.
För dan-grader gäller att graden ska styrkas genom vidimerad kopia av
senaste graderingsdiplom.

2.2
Vid gradering utomlands
För gradering utomlands, som har sin grund i inbjudan från EKF, ANKF eller IKYF,
måste den som söker gradering ha skriftligt tillstånd från Artansvarig.
Detta tillstånd söks genom användning av ANKF:s anmälningsblankett för gradering.
Behörigheten måste vid ansökan till Artansvarig kunna styrkas enligt 2.1.

Efter godkänd gradering utomlands ska kopia på diplomet skickas till
Registeransvarig för registrering i SKF:s graderingsregister:
Svenska Kendoförbundet
Att: Registeransvarig Kendoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Observera att det är den sökandes skyldighet att ta reda på om det vid gradering
utomlands förekommer andra krav och omständigheter än sådana som framgår av
dessa regler.
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3 Rutiner vid graderingar
3.1

Kyu-graderingar

3.1.1 För arrangerande förening
Kyu-graderingar kan anordnas av föreningar anslutna till Svenska Kendoförbundet.
Kyu- graderingar behöver inte anmälas eller utlysas i förväg. Däremot bör 1 kyugraderingar anmälas till Kendoförbundet en månad i förväg. Detta för att information
skall kunna spridas via kalendarium på Kendoförbundets webbplats. Vid
graderingstillfället ansvarar huvuddomaren för att dessa graderingsregler följs.

Arrangören ska tillse att följande ska finnas tillgängligt vid gradering:
•

Graderingssammanställning

•

Graderingsunderlag

•

Kyu-diplom

Graderingsunderlag och graderingssammanställning kan laddas ner från
http://www.kendoforbundet.se/gradering/blanketter-for-gradering/
Diplom kan beställas från SB&K:s kansli mot postförskott.

Arrangören ska före gradering se till:
•

Att graderingsunderlag för varje deltagare är fullständigt ifyllt

•

Att deltagaren kan styrka sin behörighet enligt 2.1

•

Att samtliga graderingsunderlags nedre del (funktionärens del) fylls i

•

Att aktuella graderingsavgifter erlagts

Arrangören ska efter gradering se till:
•

Att graderingssammanställningen är ifylld och har signerats av samtliga domare

•

Att samtliga godkända graderingsunderlag är signerade av huvuddomaren

•

Att diplom utfärdas och undertecknas av huvuddomaren

•

Att graderingsavgifterna som erlagts av underkänd deltagare återbetalas

•

Att avgifterna betalas in till Svenska Kendoförbundet med referens till
respektive art. (kyudo)

•

Att diplomutdelning anordnas

•

Att graderingssammanställningen och samtliga graderingsunderlag skickas
in till Registeransvarig
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Huvuddomaren ska se till:
•

Att graderingsresultaten kontrolleras och noteras på graderingsunderlagets nedre
del

•

Att huvuddomaren själv vid godkänt resultat signerar graderingsunderlagets
nedre del

•

Att graderingssammanställningen fyllts i och signerats av samtliga domare

•

Att diplom undertecknas

3.1.2 För den som söker gradering
Den sökande skall känna till vilka krav som ställs för den aktuella graden och i
övrigt informera sig om vilka omständigheter som gäller vid graderingstillfället.
Eventuella skador eller handikapp som påverkar ens förmåga att utföra den
praktiska delen av graderingen skall meddelas domarna före graderingen.

Den som ska gradera skall:
•

Styrka medlemskap i förening och eventuella tidigare grader enligt 2.1

•

Fylla i graderingsunderlagets övre del

•

Erlägga föreskriven diplom- och registreringsavgift.

3.2

Dan-graderingar

3.2.1 För arrangerande förening
Se 1.1.

3.2.2 För den som söker gradering
Den sökande skall känna till vilka krav som ställs för den aktuella graden och i
övrigt informera sig om vilka omständigheter som gäller vid graderingstillfället.
Eventuella skador eller handikapp som påverkar ens förmåga att utföra den
praktiska delen av graderingen skall meddelas domarna före graderingen.
Den som ska gradera skall:
•

Styrka medlemskap i förening och eventuella tidigare grader enligt 2.1

•

I övrigt iaktta regler i avsnitt 2.2
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4 Minimitider
Grad

Minimitid

Minimiålder

3 - 1 kyu

2 månader efter senaste gradering

-

1 dan

0 månader efter 1 kyu

2 dan

6 månader efter 1 dan

3 dan

6 månader efter 2 dan

4 dan

6 månader efter 3 dan

5 dan

6 månader efter 4 dan

6 dan

12 månader efter 5 dan

7 dan

12 månader efter 6 dan

5 Graderingsämnen och utförande
Grad
3 Kyu

Omfattning
Den som bedöms handha pil och båge på ett säkert och ordnat sätt och
ha genomgått skolning i hur man uppför sig i dojon samt skyttets
grundläggande rörelser, under strukturerad handledning.
Tolkning: stående form på makiwara (2 x 1 pil)

2 Kyu

Den som bedöms ha gjort framsteg i sin skolning jämfört med tredje
kyu.
Tolkning: sittande form på mato (2 pilar, hitote).

1 Kyu

Den som bedöms uppvisa förståelse för formmässigt korrekt taihai i enlighet
med ANKF Kyudo manual under skyttet, samt även allmänt uppvisar god
förståelse för kihontai och rei.
Tolkning: shinsa no maai, graderingsformen, inklusive shitsu, samt skriftligt
prov.

1 Dan

Den som uppfyllt formen för skjutandet, hur man för sig och för
skytterörelserna (taihai), samt uppnått regelbundenhet i placering av
pilar.

2 Dan

Den som har välordnad skjutform och rörelseform (taihai), fyller
tillämpningen av skjuttekniken med vigör samt har regelbundenhet i
placering av pilar.

3 Dan

Den som stadgat skjutformen, rör sig samlat, har en samlad andning,
tillämpar skjuttekniken enligt det korrekta sättet, och har en viss
säkerhet i pilens raka bana mot målet.

4 Dan

Utöver de föregående elementen i den förra paragrafen; den som andas
rätt, har ett skarpt strängsläpp (hanare) och med säkerhet har uppnått ett
träffområde inom målet.
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5 Dan

Den som följer det korrekta sättet för både sin skjutform, skjutteknik och
rörelse (taihai) samt uppvisar kvaliteter i skyttet (shahin), och bedöms verka
med flit.

6 Dan

Den som är än mer slående i sin förfining av förträfflig teknik.

7 Dan

Den som själv besörjer formen för skyttet, skjuttekniken, rörelser och vars
kvalitet av skytte uppnått en hög nivå av expertis (shahin).

8 Dan

Den som bemästrat en mogen skicklighet, och hos vilken kvaliteten (shahin)
av skyttet är mycket elegant, samt bemästrat skyttekonstens sällsamhet.

9 Dan

Den som nått kyudons sanning.

10 Dan

-

Klädsel: Vid gradering till 1 Kyu och uppåt skall korrekt klädsel användas.
För 1 Kyu – 4 Dan innebär detta vit keikogi, svart hakama samt vita tabi. Från 5
Dan tillkommer även användande av kimono.
Kommentar: Graderingsformen shinsa no maai används för samtliga dan-grader.
Från 5 dan tillkommer andra, ceremoniella, former.
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6 Graderingsjury
Gradering till

Domarnas grader

Minsta antal domarröster för godkännande

3 kyu

2 dan och över

2 av 2
2 av 3

2 kyu

3 dan och över

2 av 2
2 av 3

1 kyu

4 dan och över

2 av 2
2 av 3

1
2
3
4
5
6
7

renshi och/eller kyoshi
renshi och/eller kyoshi
renshi och/eller kyoshi
renshi och/eller kyoshi
kyoshi och/eller hanshi
kyoshi och/eller hanshi
hanshi (kyoshi)

2 av 3 alternativt 3 av 5
2 av 3 alternativt 3 av 5
2 av 3 alternativt 3 av 5
2 av 3 alternativt 3 av 5
70 procent av 5 eller fler
70 procent av 5 eller fler
80 procent av 7

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

Kommentar: Vid kyu-gradering får arrangören, med hänsyn till tillgången på domare, fritt välja
vilken av de två alternativa domarpanelerna som passar bäst.

7 Avgifter
Grad

Examinationsavgift

3 - 1 kyu

Diplomavgift
150 SEK

1 dan

2000 JPY

3000 JPY

2 dan

3000 JPY

4000 JPY

3 dan

4000 JPY

5000 JPY

4 dan

5000 JPY

6000 JPY

5 dan

6000 JPY

10000 JPY

6 dan

7000 JPY

30000 JPY

7 dan

Uppgift saknas

Uppgift saknas
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(diplom- och registreringsavgift)

8 Shogo – renshi, kyoshi, hanshi
Titel

Examinationsavgift

Diplomavgift

Renshi

6000 JPY

40000 JPY

Kyoshi

uppgift saknas

uppgift saknas

Hanshi

uppgift saknas

uppgift saknas
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