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Verksamhetsplan Svenska
Kendoforbundet 2021
Ordinarie verksamhet för styrelsen
Representation (310)
•
•
•

Representation av lämplig representant utsedd av förbundet vid EKF/FIK GA (iaido, jodo)
Representation av lämplig representant utsedd av förbundet vid EKF/IKYF (European Kyudo
Federation)
Representation av lämplig representant utsedd av förbundet vid ENF/INF (Naginata)

Internationell verksamhet (311–315)
•

Domare till EM/VM
o Iaido skickar 2 st om EM kan genomföras
o Jodo skickar 1 st
o Kendo - ingen
o Kyudo – ingen
o Naginata skickar 3 st

Dan-gradering
•
•

•

IAIDO (335)
o I samband med SM och/eller Riksläger.
KENDO (375)
o Inte fastställt, ev. Stockholm Kendo Open.
JODO
SM

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

Övrig verksamhet
•
•

Hemsidan (307) – Fortsätta utvecklingen av hemsidan. Förenkla struktur och ordna
tillgången till aktuella dokument för förbundets medlemmar.
Anti-Dopingarbetet (323) – Information om antidopingarbetet ska ut till klubbarna, arbetet
med att klubbarna ska ”vaccinera” sig mot doping fortsätter löpande. I samband med
respektive idrotts SM ska det informeras om att ”vaccinationsintyg” förväntas av de klubbar
som deltar på SM. Detta även för att sprida kunskap till övriga ”vardags-tränande” i
klubbarna samt skapa en acceptans för att doping inte är ok. Uppdatera rekommendationer i
enlighet med nya internationella regler och listor, i harmoni med RF:s regler.
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•

•

•

Jämställdhetsarbetet (324) – kontinuerligt se om riktade insatser behövs. Återkommande
genomgång av Kendoförbundets stadgar och dokument för att vid behov fånga upp
skrivningar som behöver ändras. Uppmuntra till deltagande vid Tjejkampen. Följa Svenska
Budo & Kampsportsförbundets och RFSLs gemensamma arbete med inkluderande idrott för
transpersoner.
Graderingsregistrer (305) –fortsätta digitaliseringsarbetet, uppdatera information och
rutiner för certifierade dangraderingsfunktionärer, se till att dessa är i överenstämmelse med
nationella och internationella rekommendationer.
Stöd för utlandsbetalningar (308) – Fortsätta det löpande arbetet med översikt av vår
hantering av genomfartbetalningar. De senaste åren har allt fler förbund och arrangörer
krävt samlade inbetalningar från deltagande länder. Vid behov skapa och/eller koppla fler
betalsystem och bankkonton till förbundets verksamhet (enligt liggande styrelsebeslut).

Utökad verksamhet för styrelsen
Kunskapslyftet (392) – Fortsätta arbetet med att genomföra kunskapslyft inom följande frågor
•
•
•
•
•

Fortsätta integrera landslagsverksamheten i förbundet
Öka förståelsen för hur landslagens budget är en del av förbundets och vice versa.
Fortsätta arbetet som påbörjades med att förankra Anti-dopingarbetet i vår elitverksamhet
Fortsätta arbetet med att skaffa sponsorer för förbundet och landslagen där det går
PR-frågor

Graderingsadministration (305) - Fortsätta den ordinarie verksamheten med att registrera kyu- och
dangrader i det svenska registret.

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
Ge stöd till mindre och nybildade klubbar (329)
Utbilda och stödja utbildning av domare
Stödja arrangerandet av dan-graderingar (305)

Landslag (333, 343, 353, 363, 373)
•
•

Stödja landslagets verksamhet inför EM/VM samt övriga internationella tävlingar
Utveckla elitplanerna, upprätta kravprofil och utvecklingstrappa för landslaget
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Översikt Verksamhet
(Idrottsspecifik)

Iaido

SM 2021

SM 2021 planeras preliminärt
till september, arrangör ännu ej
fastställd.

EM/VM

Ännu oklart.

Breddverksamhet

Domarverksamhet

Jodo

Kendo

Kyudo

Naginata

Eventuellt under
höst/vinter beroende
på läget och om
arrangerande klubb
kan hittas.

Oktober eller
november.

inställt

Inställt - planerat för
2022

EM planerat 1–2 juli
2021 i Frankrike.

Uppskjutet till 2021

Förhoppningen är att kunna
hålla ett riksläger i maj 2021,
samt att kunna hålla ett öppet
landslagsläger någon gång
under året.

Mål 1st öppet
landslagsläger.

N/A

Uppmuntra klubbarna
att utveckla sin
verksamhet. Anordna
minst ett
nationellt/regionalt
seminarium per år.
Uppmuntra klubbar
att ha uppvisningar på
olika evenemang, öka
samarbete mellan
klubbar.

Uppmuntra klubbarna
att utveckla sin
verksamhet, bjuda in
utövare från hela
landet till minst ett
nationellt läger.

Domarutbildning genomförs om
möjligt under SM och Rikslägret
för att säkerställa att förbundet
kan förmedla vilka domare som
är aktiva under de följande tre
åren. Sända domare till EM max
2 st.

Domarutbildning Inga planer
genomförs
under SM.

N/A.

Uppmuntra svenska
domare döma vid
internationella
tävlingar.

