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Förord

Det är dags att summera 2017 och mitt andra år som för-
bundsordförande har varit både omväxlande och spän-
nande, precis som det ska vara.

Jag har varit tydlig med att min mandatperiod som 
ordförande skall handla om öppenhet och transparens i 
förbundet. Det arbetet har fortsatt under 2017 och vi försö-
ker hela tiden arbeta mot ett än mer öppet förbund.

Budo och kampsporten börjar bli allt mer mainstream 
och allmänt accepterad. Det är åtminstone min känsla. Vi 
ser att våra idrotter behandlas på ett bra sätt i media nume-
ra, inom idrottsrörelsen blir vi också alltmer sedda för våra 
gärningar och inom politiken finns det krafter som vill oss 
väl. Det känns positivt när vi tittar framåt.

Men det är också ett ansvar att förvalta, att fortsätta 
att vara en idrott att räkna med när det gäller framgångar 
såväl på som utanför arenorna och träningslokalerna. Vi 
har under 2017 sett ett par fall som faktiskt bekymrar mig 
lite och som vi lär få anledning att återkomma om. Vårt 
nyvunna förtroende har vi kämpat länge för, men det kan 
gå väldigt fort att rasera det.

Vad har då hänt under året för vår del? Jo, vi tog 86 
officiella internationella mästerskapsmedaljer. År efter år 
står vi med på pallen i racet för flest mästerskapsmedaljer, 
helt enastående. Vårt projekt MotoriQ – physical literacy 
har blivit positivt bemött på diverse föreläsningar och nu 
gäller det att under inledningen av 2018 starta upp praktisk 
verksamhet av all teoretisk grund vi har byggt. Vi fortsät-
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ter att växa medlemsmässigt och vi har lyckats växa också 
på vårt kansli.

Just kansliet har varit en mycket viktig del för mig 
att prioritera. I många år har jag tyckt att kansliet har va-
rit kraftigt underbemannat. Under 2017 har vi därför an-
ställt två nya medarbetare på heltid: Sofia Arnbom och An-
nie Bondefelt. Sofia för att stötta upp det arbete Magnus i 
många år haft, och Annie för att avlasta Jonathan. En av 
de många nycklarna till vår framgång har varit att vi fått 
genomslag i media och vi behöver säkra den positionen 
för framtiden.

På ytan har kanske inte 2017 varit det mest händelse-
rika året, men vi har såväl aktivt arbetat för att på lång sikt 
kunna förvalta det vi byggt upp hittills, som förberett för 
vårt kanske största projekt någonsin (nämnda MotoriQ). 
Vi har också arbetat med att stärka säkerheten för våra trä-
nande och vi funderar över hur vi skall kunna öka delta-
gandet i den demokratiska processen inom förbundet. 

Slutligen, Metoo svepte in över världen under året. 
Idrotten utgjorde inget undantag och många hemska his-
torier kom upp till ytan. Vi följer denna utveckling noga 
och styrelsen kommer att vidare utreda och konkretisera 
arbetet för en tryggare kampsportsmiljö. 

Jag ser fram emot ett 2018 fyllt av nya stora budo- 
och kampsportsframgångar.

August Wallén
Ordförande

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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86 medaljer 2017

25 bronsmedaljer
27 december 2017 av Annie Bondefelt

Under 2017 har nio idrotter sammanlagt tagit hem 25 
bronsmedaljer, fördelat på 14 killar och 11 tjejer.

Thaiboxning
Abdallah Habib, VM
Simon Ogolla, VM
Josefin Lindgren Knutsson, VM
Camilla Danielsson, EM
Therese Gunnarsson, EM
Johan Andersson, EM
Wasim Elkassem, EM
MMA
Hoger Salih, European Open Championship
Axel Karlsson, European Open Championship
Heytham Tounes, European Open Championship
Anja Saxmark, European Open Championship
Eva-My Persson, European Open Championship
Anton Turkalj, VM
Ju jutsu
Jennie Brolin, EM
Fredrik Widgren, World Games
William Seth-Wenzel, World Games
Lovisa Schmidt, JEM (U18)
Kickboxning
Zina Djelassi, VM
Marcus Johansson, VM
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Armbrytning
Camilla Kättström, veteran-VM
Maria Lundkvist, VM
BJJ
Max Lindblad, VM
Iaido
Sida Yin, EM
Jodo
Sida Yin, EM
Kyokushin
Lisa Linder, JEM

Thaiboxningen vann sju av dessa bronsmedaljer 
medan MMA tog hem sex medaljer. Nio av medaljerna är 
tagna på VM, 14 på EM eller motsvarande och två under 
World Games. 22 av medaljerna är tagna under seniormäs-
terskap, två på junior och en under veteran.

Utropstecknet i år är Sida Yin som vunnit två brons-
medaljer i två separata idrotter, iaido och jodo.

27 silvermedaljer
28 december 2017 av Annie Bondefelt

Under 2017 var det sex idrotter som är knutna till Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet som tog silvermedaljer. Det 
blev hela 27 medaljer fördelat på 14 kvinnliga idrottare och 
9 manliga.

Armbrytning
Tove Norelius, JVM x2
Viktoria Karlsson, EM
Fia Reisek, VM
Viktoria Karlsson, VM
Viktoria Alveland, veteran-VM x2
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Marlene Lindgren, veteran-VM x2
Prijo Laituri, veteran-VM
Ulrica Seibold, veteran-VM
Jonny Jonsson, veteran-VM
Thaiboxning
Erica Björnestrand, VM
Angela Mamic, VM
Anna Strandberg, VM
Filiph Waldt, VM
Constantino Nanga, World Games
MMA
Tobias Harila, European open championship
Oskar Carlström-Biller, European open championship
Anna Astvik, European open championship
Khaled Laallam, European open championship
Ju jutsu
Emma Lette, JVM, U18
Max Hederström, EM
Linus Nolbratt, JEM, newasa
Kyokushin
Milad Samizade, U22-EM
Ali Hayder, U22-EM
Wushu
Elin Öberg, VM, wushu

16 av medaljerna är tagna under VM, 9 under EM el-
ler motsvarande och en under World Games. 14 av medal-
jerna är vunna på seniormästerskap, 7 under veteranmäs-
terskap och 6 under juniortävlingar.

Bästa idrotten blev armbrytning som tog hem 12 
medaljer, därefter kom thaiboxningen med fem medaljer 
och MMA med fyra silvermedaljer.

Värt att uppmärksamma är de tre tjejerna som tagit 
två medaljer vardera i armbrytning, Tove Norelius, Vikto-
ria Alveland och Marlene Lindgren.
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34 guldmedaljer
29 december 2017 av Jonathan Broberg

Under 2017 har idrottare kopplat till Svenska Budo & 
Kamp sportsförbundet vunnit smått osannolika 86 officiel-
la internationella mästerskapsmedaljer. Här är de 34 guld-
medaljerna.

Kempo
Jens Nykvist, VM (veteran)
Tilda Ek, VM (submission)
Tilda Ek, VM (fight)
Kyokushin
Ki Pasanen, EM (U16)
Rasmus Bergström, EM (U22)
Sara Hägge, EM
Jodo
Lagtävling, EM
MMA
Serdar Altas, VM
Khaled Laallam, VM
Anna Astvik, VM
Irman Smajic, VM
Irman Smajic, European Open
Anton Turkalj, European Open
Cornelia Holm, European open
Fannie Redman, European Open
Jujutsu
Emma Lette, EM (junior)
William Seth-Wenzel, EM
Fredrik Widgren, EM
William Seth-Wenzel, VM (junior)
Fanny Seth-Wenzel, VM (junior)
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Thaiboxning
Angela Mamic, EM
Sofia Olofsson, EM
Sofia Olofsson, World Games
Andreas Gardasevic, EM
Patricia Axling, EM
Patricia Axling, VM
Armbrytning
Fia Reisek, VM
Camilla Kättström, VM (veteran)
Thimy Lundgren, VM (veteran)
Jonny Johnsson, VM (veteran)
Elin Janeheim, VM (junior)
Elin Janeheim, VM (junior)
BJJ
Maxine Thylin, VM
Glima
Patrik Jansson, EM

Svenska kampsportare fortsätter att skövla guld i 
EM och VM-sammanhang. SB&K:s idrotter förfogar över 
16 landslag, och nio av dessa har en världs- eller europa-
mästare.

Av de 34 gulden är 15 vunna i VM, ett World Games 
och resten är EM-guld.

Könsfördelningen ser ut så att 19 guld är vunna av 
tjejer och 14 av killar, och ett lagguld. 23 av gulden är vun-
na i seniorklass, fyra i veteranklass och sju juniormedaljer.

MMA-landslaget har vunnit flest guld av SB&K:s 
idrottare, åtta, tätt följt av thaiboxning och armbrytning på 
sex vardera. Jujutsu vann ihop fem guld.

Patricia Axling (thaiboxning) och Irman Smajic 
(MMA) är de som vunnit både VM och EM (även om det i 
MMA-sammanhang heter European Open).
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Tilda Ek (kempo) är den ende SB&K-idrottare som 
vunnit två VM-guld under året.

Sofia Olofsson blev första svenska thaiboxare någon-
sin att vinna guld i World Games och Sara Hägge blev his-
torisk då hon vann Sveriges genom tiderna första EM-guld 
i kyokushin.
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Kampsportsgalan 2017

Nomineringarna till Kampsportsgalan
30 januari 2017 av Jonathan Broberg

Årets nominerade till Kampsportsgalan är uttagna av ju-
ryn. Galan hålls den 25:e mars på Berns salonger i Stock-
holm och biljetterna till årets kampsportsfestlighet är nu 
släppta. Här är samtliga nominerade till Kampsportsgalan 
2017.

– Styrkan inom svensk kampsport med våra stora in-
ternationella framgångar är extraordinär. Dessutom är vi 
ett av de idrottsförbund som ökar och såväl lockar barn 
och ungdomar in i idrotten som behåller våra medlem-
mar högt upp i åldrarna. Bredden och de stora framgång-
arna har gjort att våra idrotter mer eller mindre har blivit 
mainstream i dag, säger August Wallén, ordförande för 
Budo & Kampsportsförbundet i ett pressmeddelande.

– Vi har nu så många svenska kampsportare som 
levererar på hög internationell nivå att det är en jättestor 
utmaning bara att välja ut de fyra nominerade i varje ka-
tegori. Jag har märkt att detta ”problem” bara blir större 
varje år, vilket är fantastiskt roligt, säger den nya juryord-
föranden Magdalena Kowalczyk.

Årets nominerade
Årets mästare
1) Max Lindblad, BJJ
2) Simon Ogolla, thaiboxning
3) Jesper Waldestål, iaido
4) Fredrik Widgren, jujutsu
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Årets mästarinna
1) Patricia Axling, thaiboxning
2) Cornelia Holm, MMA
3) Sofia Olofsson, thaiboxning
4) Fia Reisek, armbrytning
Årets kampsportare
1) Patricia Axling, thaiboxning
2) Hamza Bougamza, thaiboxning
3) Ilir Latifi, MMA
4) Sofia Olofsson, thaiboxning
Årets traditionella utövare
1) EM-laget i kendo, Henrik Johansson, Göran Gutiérrez-
Aranda, Juan-Sebastian Sato-Folatre, Ren Watanabe, Erik 
Samuelsson, Nils Björkegård och Josef Segerstedt
2) Anders Pettersson, shorinjikempo
3) Kumi Sato, kendo
4) Jesper Waldestål, iaido
Årets genombrott
1) Patricia Axling, thaiboxning
2) Robin Larsson, wushu
3) Bea Malecki, thaiboxning
4) Constantino Nanga, thaiboxning
Årets förebild
1) Hamza Bougamza, thaiboxning
2) Alexander Gustafsson, MMA
3) Patricia Kazimierczak, BJJ
4) Jörgen Kruth, thaiboxning
Årets ledare
1) David Berndt, thaiboxning
2) Pelle Bånghäll, thaiboxning
3) Martin Lindgren/Matti Pajaujis, iaido
4) Andreas Michael, MMA
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Årets klubb
1) Art of Roll IF
2) Iyasaka Aikidoklubb
3) Prana Jiu Jitsuklubb
4) Odenplan Fightgym IF
Folkets pris – guldtsuban
1) Patricia Axling, thaiboxning
2) Hamza Bougamza, thaiboxning
3) Sanny Dahlbeck, thaiboxning
4) Alexander Gustafsson, MMA
5) Diana Halldén, jujutsu
6) Ilir Latifi, MMA
7) Reza Madadi, MMA
8) Bea Malecki, thaiboxning
9) Sofia Olofsson, thaiboxning
10) Jesper Waldestål, iaido
SB&K:s Hederspris
Delas ut på galan. Inga nominerade tas fram, och vinnaren 
utses av styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbun-
det.

Det här var årets jury
Magdalena Kowalczyk, ordförande
Helena Hugosson
Joakim Borgudd
Janni Larsson
Leif Sunje
Michael Sjölin
Maria Engqvist
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Kampsportsgalans pristagare
25 mars 2017 av Annie Bondefelt

Lördagskväll och Berns Salonger var än en gång fullsatt 
när årets Kampsportsgala ägde rum. Dags att hylla förra 
årets utropstecken inom kampsportens värld och rikta en 
extra strålkastare på de hårt kämpande elitidrottarna och 
deras ledare. Svenska folket fick även chansen att rösta 
fram vem som skulle få ett av kvällens mest ärofyllda pris 
– Guldstuban.

Årets mästare
Simon Ogolla, Tip Muay Thai
Årets mästarinna
Sofia Olofsson, Odenplan Fightgym
Årets kampsportare
Sofia Olofsson, Odenplan Fightgym
Årets traditionella utövare
Kumi Sato, Sthlm Kendoallians
Årets genombrott
Bea Malecki, Allstars KF & Patricia Axling, Odenplan 
Fightgym
Årets förebild
Hamza Bougamza, Allstars KF
Årets ledare
Pelle Bånghäll, tränare thaiboxningslandslaget
Årets klubb
Iyasaka Aikidoklubb
Folkets pris/Guldtsuban
Hamza Bougamza, Allstars KF
SB&K:s Hederspris
Krister Bergenhall
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Patricia Axling – trippeln gav Årets Genombrott
25 mars 2017 av Annie Bondefelt

Thaiboxaren Patricia Axling från Odenplan Fightgym har 
haft ett bra 2016 minst sagt. Med en bakgrund inom box-
ning klev hon in i thaiboxningsvärlden med nyfikenhet 
och målmedvetenhet. För det har hon blivit tredubbelt be-
lönad med guldmedaljer i föregående års nationella och 
internationella mästerskap – SM, EM och till slut vinsten 
mot ryska Julia Berezikova i VM.

Hur gick tankarna när du fick höra om dina fyra no-
mineringar på Kampsportsgalan?

– Helt fantastiskt. Väldigt ärofyllt att bli nominerad 
och sen vinna pris för Årets Genombrott.

Vilka egenskaper och erfarenheter tror du lett till att 
du idag står som vinnaren av priset?

– Teamet, framförallt mina tränare Hans och Lex och 
såklart mina klubbkamraters stöd och pepp. Mitt driv är 
nog annars den egenskap som får mig att ständigt fortsätta 
pusha mig själv framåt.

Sofia Olofsson – två priser även i år
25 mars 2017 av Annie Bondefelt

Förra året vann hon två priser på galan och ikväll tog hon 
hem de prestigefyllda priserna Årets Mästarinna och Årets 
Kampsportare.

2016 har varit en fantastisk säsong för Sofia Olofsson, 
en 27-åring som redan är veteran i sammanhanget. Under 
2016 blev det VM-guld och två internationella proffstitlar, 
och utnämningen till ”Athlete of the year” under World 
Games. Men i ärlighetens namn har föregående säsonger 
varit minst lika framgångsrika med världsmästartitlar, 
både på amatör- och proffsnivå.
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Pristagarna på Kampsportsgalan 2017. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Sofia Olofsson, dubbel pristagare på Kampsportsgalan 2017, intervjuas 
av Thabo Motsieloa. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Sean Banan och Patricia Axling testar armbrytning på Kampsportsga-
lan 2017. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

SB&K:s ordförande August Wallén (till vänster) överlämnar förbun-
dets Hederspris till Krister Bergenhall. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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För andra året i rad tog du hem priset, hur började 
vägen som ledde dit du är idag?

– Jag började som tioåring och tyckte det var ett kul 
sätt att träna och träffa kompisarna. Sen när jag var runt 
17 år testade jag att tävla och sen dess har jag bara fortsatt.

Hur känns det att vinna två av galans finaste priser?
– Superroligt, absolut inte väntat när motståndet var 

så starkt.
Du har vunnit mästerskap, titlar och priser på 

Kampsportsgalan och är en idrottare många ser upp till. 
Är det någon fighter du ser upp till?

– Sanny Dahlbeck. Han har ett fantastiskt psyke som 
jag gärna skulle ha, han verkar alltid så lugn inför match. 
Jag är en katastrof inför match, ett nervvrak och ett kon-
trollfreak som skäller på mina tränare.

Hur ser kommande utmaningar ut?
– Nionde april kommer jag åka till Kina för att delta i 

16-mannaturneringen “Muay Thai Angels”. Det är en stor 
möjlighet för mig att möta bra motstånd och samtidigt få in 
ytterligare en fot i proffsvärlden.

Hamza Bougamza vann Guldtsuban
25 mars 2017 av Annie Bondefelt

Sverige, vi har ett resultat. När Folkets pris - Guld tsuban 
röstades fram stod det svenska folket enat, ett av årets 
mest åtråvärda pris gick till Hamza Bougamza. Tidigare 
på kvällen blev han även utnämnd till Årets Förebild.

Hur går tankarna kring att du är den som det svenska fol-
ket har röstat fram till vinnare av årets Guldtsuban?

– Det betyder mest. Vi går igenom mycket, laddning 
och förberedelser innan match, att veta att man har ett sånt 
stöd bakom sig är det som gör att vi kan fortsätta. Vi behö-
ver den motivationen som drivkraft.
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Vad betyder kampsporten för dig?
– Som sagt, det betyder mycket. Jag har aldrig vetat 

var jag hör hemma, jag har varit plugghäst, arbetsmyra, 
kriminell, men jag har aldrig känt mig hemma. Förutom 
nu bland er kampsportare.

Vad har din drivkraft varit?
– Jag vaknade upp en dag och kände att det räcker 

nu. Jag har varit en dålig förebild för ungdomar och för 
min bror, jag fick nog. Jag bestämde mig för att sluta klaga 
på att jag är från orten. Om andra kan lyckas så kan jag 
lyckas, kan jag lyckas kan alla andra också lyckas.

Hamza Bougamza tar emot Folkets Pris - Guldtsuban på Kampsports-
galan 2017. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Idrottsgalan: Patricia Axling nominerad
16 januari 2017 av Jonathan Broberg

I kväll kan Patricia Axling vinna Årets nykomling på 
Idrottsgalan. Thaiboxaren hade ett sanslöst 2016 med SM-
guld, EM-guld och VM-guld och förärades därav en plats 
vid de nominerades bord på galan.

– Jag har fått nypa mig i armen, ”jag är verkligen no-
minerad”, säger hon till budokampsport.se.

Idrottsgalan tog för första gången ut en kampsporta-
re som nominerad till galans ordinarie priser, då thaiboxa-
ren Patricia Axling blev nominerad till Årets nykomling.

Ikväll vid 20.14 vet vi om hon vinner priset. För hen-
ne själv har nomineringen haft stor betydelse.

– Jag märkt det framför allt i de yttre delarna av be-
kantskapskretsen. Det har varit kollegor, någon gammal 
lärare som har hört av sig. Tillsammans med många andra, 
förstås. Men responsen har varit bredare än vid andra hän-
delser.

Hon började med thaiboxning och lämnade boxning-
en, och nu är hon en av Sveriges största idrottare under 
2016.

– Det betyder så oerhört mycket. Jag vann ju EM och 
VM ifjol, och att bli uppmärksammad på det här sättet för 
det gör mig extra stolt över min prestation. Det är fantas-
tiskt roligt. Det har också känts som att ju närmare galan vi 
kommit desto större är det att bli nominerad. Innan har det 
nästan varit för stort för att ens kunna ta in.
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Inget pris på Idrottsgalan för Patricia Axling
17 januari 2017 av Jonathan Broberg

Patricia Axling lös i sin röda klänning under Idrottsgalan. 
Men priset i kategorin Årets nykomling gick till bowlaren 
Jesper Svensson.

Axling fick därmed nöja sig med att vara den första 
nominerade kampsportaren till Idrottsgalan hittills.

August Wallén: ”Vi borde ha blivit omnämnda”
17 januari 2017 av Jonathan Broberg

Idrottsgalan i går var SB&K:s ordförande August Walléns 
första gala live. Patricia Axling var nominerad i kategorin 
”Årets nykomling – lilla bragdguldet”, men priset vanns 
av bowlaren Jesper Svensson.

Patricia Axling högst upp på prispallen vid EM 2017. Foto: Jonathan 
Broberg.
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– Stort att ha en nominerad, men jag tycker nog Patri-
cia förtjänade priset, säger han.

Igår hölls Idrottsgalan i Globen och för första gången 
var en kampsportare, Patricia Axling, nominerad till galan.

Det var också första gången som SB&K:s ordförande 
August Wallén besökte galan.

– Det var en jättebra gala – rolig, engagerande, väl-
producerad. Till och med jag som inte är någon sportfåne 
tyckte att det var roligt. Kampsportsgalan ligger lite i lä, 
och vi har en del att kunna dra lärdom av.

– Men jag funderade lite på de idrottare vi har och de 
ungefär 2500 som var här som middagsgäster. Jag känner 
inte riktigt igen våra idrottare i det här sällskapet. Jag tän-
ker lite på hur våra idrottare ser ut, ålder och lite så.

Det var två kampsportsrelaterade saker som stack ut. 
Patricia Axlings nominering, och presentationen av Pris-
pallen. Hur ser du på dessa saker?

– Det är fantastiskt roligt att Patricia blev nominerad 
och det är stort att ha en nominerad överhuvudtaget. Men 
jag tycker nog ändå att vinner du SM, VM och EM under 
samma år är det rätt svårslaget. Så jag tyckte nog hon för-
tjänade priset, utan att förta Jesper Svenssons prestation.

– Om vi tar det här med prispallen. Där är jag faktiskt 
inte riktigt nöjd. Jag förstår att man vill lyfta många olika 
idrottsförbund och idrotter, det förstår jag. Men orienter-
ing var inte ens näst bäst, utan tredje bäst. Det har inte varit 
något problem att ge idrottare pris flera gånger om, men 
här är vi faktiskt mätbart bäst. Vi tar flest medaljer. Om vi 
vinner medaljligan två år i rad borde de kunna visa upp 
oss för det två år i rad. Så, där är jag inte helt nöjd. Vi borde 
blivit omnämnda åtminstone.
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Flera utmärkelser
1 februari 2017 av Jonathan Broberg

Fler och fler kampsportare blir hett villebråd för olika ty-
per av utmärkelser och bara den senaste tiden har ett an-
tal tunga priser och nomineringar tillfallit kampsportare. 
Tyngst är Patricia Axlings nominering till Idrottsgalan. 
Men här är ett par andra stora kampsportsutmärkelser.

Irman Smajic blev världsmästare i amatör-MMA 
under sommaren och vann silver under European Open 
i Prag, och för det blev han nominerad till P4 Kalmars 
”Sportkomet”.

Sofia Olofsson, thaiboxning, har varit med i en om-
röstning på Worlds games hemsida som heter ”Athelete of 
the year”, en omröstning som avslutades i morse och där 
Olofsson vann.

Jujutsu-stjärnan Diana Halldén är nominerad till 
Årets idrottsprestation vid Jönköpingsgalan för sitt VM-
guld ifjol. Hennes tränare Paul Persson är nominerad i 
samma kategori.

Rodrigo Silva, klubbledare för South Side Muaythai, 
blev på Haninge idrottsgala utsedd till ”Årets idrottsleda-
re” och på samma gala tilldelades Yousef Bouagar, också 
från South Side Muaythai, ”Sarah Sjöström-priset”.

– Det är väldigt stort för mig att få ett sådant erkän-
nande då det ger en sorts bekräftelse på tid och hjärta man 
lägger ner på att leda folk åt rätt håll. Viktigast för mig är 
att påpeka att en ledare blir bättre med ett team bakom sig 
som kämpar precis lika hårt och utan dessa vore det väl-
digt, väldigt svårt. Jag brukar säga “vill du gå snabbt fram 
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då går du själv, vill du gå långt så går man i team” och det 
är ett citat som jag försöker följa, säger Rodrigo Silva till 
budokampsport.se.

Sofia Olofsson blev ”Athlete of the year”
2 februari 2017 av Jonathan Broberg

Thaiboxaren Sofia Olofsson vann i går utmärkelsen ”Athe-
lete of the year” utsedd av International World Games. Det 
är första gången en svensk kampsportare blir tilldelad det 
prestigetyngda priset.

– Att vinna ”athlete of the year” är så otroligt stort 
då det är hela världen som röstar, så vinner lilla jag från 
Sverige liksom, säger hon till budokampsport.se.

SM-guld blev till VM-guld. Som blev till en europe-
isk pro-titel, som blev till en pro-världsmästartitel. 2016 för 
Sofia Olofsson var inget annat än en detronisering av res-
ten av världen.

Ty Olofsson var fullständigt överlägsen i allt hon 
ställde upp i under fjolåret. Och i går förärades hennes 
bragder genom priset ”Athlete of the year” via World Ga-
mes.

Så här säger Olofsson om utmärkelsen.
– Att vinna ”athlete of the year” är så otroligt stort då 

det är hela världen som röstar, så vinner lilla jag från Sve-
rige liksom. Jag har fått stor backning från IFMA och WMC 
när det gäller promotandet vid röstningen av utländska 
röster, alla har delat och röstat från Finland, Ryssland till 
Latinamerika, Rumänien – ja, hela världen känns det som. 
Otroligt rörd av all hjälp. Sedan får vi ju inte glömma alla 
röster från Sverige, så många som hört av sig och sagt att 
dom röstat. Det är saker som dessa som gör att man får 
extra energi i träningen.
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Sofia, hur kändes det när du fick reda på att du hade 
vunnit?

– Jag har ju följt röstningen lite grann vid sidan av så 
det såg ju bra ut länge men jag är lite av en pessimist och 
sa att ”vänta bara till slutet så kommer dom andra lägga 
i en växel och gå om”, men så blev inte fallet. Det kändes 
mest roligt att få stödet av alla som röstat, kan inte fatta att 
jag vann.

Thaiboxningens ordförande Johan Risberg fyller in i 
hyllningskören till Olofsson.

– Den största och förnämsta utmärkelse en kampspor-
tare har fått – betydelsen är enorm för kampsport i Sverige 
och Muaythai i synnerhet och det skickar starka signaler 
till idrottsvärlden att kampsport är stort, viktigt och vi i 
Sverige har rönt enorma framgångar vilket borde upp-
märksammas och premieras mer.
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Patrik Jansson vann EM-guld i glima igen
15 januari 2017 av Jonathan Broberg

I schweiziska Martigny avslutades idag EM i glima. Patrik 
Jansson från Vellinge utanför Malmö upprepade sin fina 
skalp från 2015 och vann EM-guldet i den öppna klassen.

– Härligt, säger han till budokampsport.se.
EM i den fornnordiska brottningen glima hölls idag i 

Martigny i Schweiz. Patrik Jansson svarade för ett alldeles 
strålande mästerskap och vann guld i den öppna klassen.

Patrik behöll fokuseringen mästerskapet igenom och 
vann samtliga fem matcher under EM. I finalen besegrade 
han schweizaren Jeremy Keller. Med det upprepade han 
sin prestation från 2015, då det också blev ett EM-guld.

– Härligt att bevisa att förra mästerskapsvinsten inte 
var en slump, säger han.

HBTQ under SM-veckan
6 februari 2017 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundets vice ordförande 
Helena Hugosson var under SM-veckan i Söderhamn in-
bjuden till en paneldebatt om HBTQ-frågor.

– De är alltid aktuella, säger hon.
Helena Hugosson, vice ordförande i SB&K och mångfald-

sansvarig, berätta om ditt uppdrag på SM-veckan?
– Jag blev inbjuden av Region Gävleborg, en av med-

verkarna av SM-veckan i Söderhamn, att delta i ett panel-
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samtal kring HBTQ i idrotten. Tillsammans med Christof-
fer Smitz, Linus Berg och Maria Rydqvist diskuterade vi 
HBTQ och jämställdhet inom idrotten.

Varför är dessa frågor aktuella just nu?
– De är alltid aktuella. Maria Rydqvist har just ut-

kommit med sin bok ”Kvinnor, idrott och manliga ledare” 
som belyser ämnet jämställdhet inom idrotten. Visst lig-
ger vi långt fram, och kampsporter kanske längre fram än 
längdskidåkning i vissa fall, men det är aktuellt. Och när 
det gäller HBTQ-frågor är det svårare eftersom det är svå-
rare att räkna huvuden, så att säga. Kön är lättare att räkna 
i procent, men hur gör man med HBTQ? Jag säger att om 
man i en förening inte har någon som definierar sig öppet 
som HBTQ så har man något att jobba med. Antingen ge-
nom att göra det synligt på något sätt att alla är välkomna, 
eller ändra attityder så att man törs vara sig själv.

Hur ska man göra det som klubb då?
– Det är absolut nödvändigt att ledare och styrelse i 

en förening visar tydligt var de står, att homofobiska och 
sexistiska skämt inte är ok. Att de går de utbildningar som 
finns att tillgå och visa detta till exempel på föreningens 
hemsida. Men a och o tror jag är att tänka till kring hur 
man uttrycker sig. Dra inte dåliga skämt, utgå inte ifrån att 
alla är heterosexuella utan uttryck dig gärna könsneutralt 
som att fråga om någon har en partner istället för flickvän/
pojkvän. Och pratar man trans handlar det om att inte till-
dela en person ett kön utifrån utseende, och att till exempel 
skapa möjligheter för enskild omklädning.

Varför är det viktigt?
– I FoU-rapporter framgår det att HBTQ-ungdomar 

idrottar i mycket lägre utsträckning än ungdomar som inte 
är HBTQ. Det leder till sämre fysisk hälsa, men också psy-
kisk hälsa såklart. Det är ett uppdrag man har som fören-
ing att se till att alla är, och känner sig, välkomna. Sedan 
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vinner alla på att locka så många som möjligt, mångfald 
berikar. Jag hoppas att vi inom SB&K-familjen kan gå i brä-
schen för dessa frågor och jobba mycket mer aktivt med 
detta i framtiden så att framtida FoU-rapporter visar på att 
kampsporten är en extra varm och öppen familj att tillhöra.

Sara Hägge tog EM-guld i kyokushin
10 april 2017 av Jonathan Broberg

Sverige vann, via Sara Hägge från Göteborg, ett EM-guld 
i kyokushin då mästerskapet hölls i Roskilde i Danmark.

– Det känns helt overkligt säger 26-åringen.
Hägge vann guldet i +60-kilosklassen, vilket är kyo-

kushins tungvikt. Hon svarade därmed för en mycket säll-
synt kyokushinbedrift.

Guldet var svensk kyokushins första i tungviktsklas-
sen.

– Känslan är helt overklig. Allt gick som det skulle 
igår, och när jag skulle upp i finalen var jag dessutom helt 
skadefri. Vi går många matcher på en dag så kroppen tar 
några smällar.

Finalen blev emellertid i nagelbitare av rang. Hägge 
hamnade i tidigt underläge.

– Det blev en kämpamatch där jag låg under i bör-
jan men lyckades öppna upp med förflyttningar och vände 
matchen.

Och känslan av att ha vunnit ett stort mästerskap 
blev så klart massiv.

– Jag fattade att jag vunnit när halva arenan, som var 
full med svenska supporters, reste sig upp och jublade. 
Helt fantastiskt!
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Kyokushin får sitt första SM
6 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Den 25 november blir ett historiskt svenskt kyokushinda-
tum. Då arrangeras nämligen det första svenska mäster-
skapet i idrotten, i Kungälv utanför Göteborg.

– Känslan är så klart väldigt positiv, säger initiativta-
gare Mikael Andersson.

Efter år av diskussioner kommer så äntligen det för-
sta svenska mästerskapet i kyokushin att kunna arrang-
eras.

Platsen för tävlingen blir Kungälv och initiativtaga-
ren Mikael Andersson är glad över att det nu är dags.

– Ja, äntligen, det var på tiden. Jag är otroligt taggad.
Sverige har på senaste tiden klivit allt längre fram 

inom internationell kyokushin med bland annat storstjär-
nor som Cecilia Wallin, Simon Påhlsson, Jimmie Collin och 
inte minst europamästarinnan Sara Hägge.

– Jag tycker man kan förvänta sig en rolig tävling 
med bra internationell klass och ett bra event. Vi har ar-
rangerat RM förr och känner oss trygga i arrangörskapet. 
Det blir ett bra ställe att vara på, det blir lite strålkastare 
och på en scen, så inramningen lär bli häftig, hoppas vi.

– Känslan är så klart väldigt positiv.
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MotoriQ – satsning på rörelserikedom
15 februari 2017 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet gör en landsomfat-
tande satsning på att få fler barn och ungdomar att börja 
idrotta. Satsningen heter MotoriQ och ska locka barn mel-
lan sex och tio år till en lekfull träning som ger dem en häl-
sosam grund och får dem intresserade av fysisk aktivitet. 
Konceptet bygger på det banbrytande kanadensiska syn-
sättet ”physical literacy” som på svenska kan översättas till 
rörelserikedom. Med denna miljonsatsning vill SB&K gå i 
bräschen för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdo-
mar i Sverige.

Initiativet startar redan nu på fredag genom att re-
presentanter för förbundet åker till Kanada på utbildning i 
det nya konceptet.

– Vi vill genom den nya satsningen, MotoriQ, ge alla 
barn och ungdomar bättre möjligheter att träna och idrotta. 
Vår nya modell ger barnen ökat självförtroende, ökad för-
ståelse för betydelsen av fysisk aktivitet, bättre motorisk 
förmåga och får dem mer motiverade, säger August Wal-
lén, ordförande för Budo & Kampsportsförbundet.

Med den stora satsningen på MotoriQ vill förbundet 
öka de fysiska kunskaperna hos svenska barn och ungdo-
mar. På samma sätt som barnen i dag först får lära sig alfa-
betet för att sedan kunna läsa, får de genom MotoriQ-mo-
dellen lära sig kroppens olika rörelser och rörelsemönster 
vid tidig ålder så att de ska få fysiska färdigheter att kunna 
prova på olika idrotter.

På motsvarande sätt som man genom att läsa får ett 



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 35

större ordförråd, ska MotoriQ-modellen ge barnen bättre 
motorik, få dem mer nyfikna och skapa en större lust att 
vara fysiskt aktiva – oberoende av vilken idrott de väljer 
att satsa på. Genom lek får de lära sig balans, koordination, 
att hoppa, att kasta, att röra sig framåt och bakåt, etc. Trä-
ningen gör att de mår bättre och blir hälsosammare.

– Syftet med satsningen på MotoriQ är att få fler barn 
att börja eller fortsätta idrotta. Genom MotoriQ-modellen 
blir barnens träning både rolig och allsidig och ger dem 
förutsättningar att välja vilken typ av idrott de kan satsa 
på. Vi hoppas naturligtvis att de ska välja någon av våra 
kampsporter, men det viktigaste är att de lär sig de moto-
riska grunderna för rörelse och att de börjar idrotta över 
huvud taget, säger August Wallén, ordförande för SB&K.

Projektet kan genomföras tack vare Svenska Spels 
initiativ Prispallen som gav SB&K drygt en halv miljon 
kronor för sina framgångar under 2015. Anledningen är att 
förbundets idrottare vann 54 internationella mästerskaps-
medaljer under 2015, flest av alla idrottsförbund. En bedrift 
som idrottarna inom SB&K upprepade även under 2016.

– Med pengarna vill vi utveckla något som inte bara 
gynnar kampsporten. Med MotoriQ vill vi bidra till att 
hjälpa hela idrottsrörelsen och i bästa fall även samhället 
i stort genom att locka barn och ungdomar bort från deras 
ofta stillasittande vardag och få dem inspirerade att idrot-
ta, säger August Wallén.

Utbildningen i Kanada för de svenska kampsports-
ledarna startar på fredag den 17 februari. Därefter kom-
mer de svenska ledarna att åka runt landet och utbilda de 
lokala föreningarna. De första MotoriQ-träningspassen i 
Sverige startar efter sommaren.
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”Vi tror och hoppas att vi kan hjälpa svensk idrott 
framåt”

15 februari 2017 av Jonathan Broberg

I morse offentliggjordes projektet MotoriQ, en landsomfat-
tande satsning initierad av SB&K på att få fler barn och 
ungdomar att börja eller fortsätta träna och idrotta.

– År efter år har idrottsrörelsen kämpat för att behål-
la barn och ungdomar inom idrotten, få dem mer fysiskt 
aktiva. Vi hoppas och tror att det här projektet kan hjälpa 
till med det, säger förbundets generalsekreterare Mona 
Lundkvist.

MotoriQ har planerats i förbundet under nästan ett 
år och nu när projektet är offentliggjort är Lundkvist både 
glad och hoppfull.

– Ja, det känns jättebra, man har velat berätta om det 
här ett bra tag, och vi är väldigt spända på att se vad det 
här kan leda till. Vi vill ju få det här projektet att leva vidare 
över tid. Och hoppas givetvis att hela idrottsrörelsen kan 
dra nytta av det här, på sikt.

Vad händer nu?
– I helgen skickar vi över ett gäng till Kanada för att 

utbilda sig i det här, och sedan själva kunna utbilda våra 
föreningar i detta. Sedan planerar vi att ha i gång en verk-
samhet efter sommaren.

”MotoriQ kan ge vårt förbund en skjuts framåt”
16 februari 2017 av Jonathan Broberg

I går offentliggjordes SB&K:s satsning på barn och ung-
domsprojektet MotoriQ. Ett landsomfattande projekt som 
handlar om rörelseförståelse för barn och ungdomar, med 
rötter i det kanadensiska banbrytande synsättet physical 
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literacy. SB&K:s utbildningsansvarige i förbundsstyrelsen 
Fredrik Gundmark ser mycket fram emot projektet.

– Vi har en bra möjlighet att via MotoriQ bli ännu 
bättre på att få barn och ungdomar att röra sig allsidigt, 
säger han till budokampsport.se.

Redan till helgen åker bland andra Gundmark till 
Kanada, där konceptet redan är implementerat och bevisli-
gen också har haft stor inverkan på ungas fysiska aktivitet.

– Vi åker dit för att utbilda oss, det är i Kanada det här 
synsättet finns, och därefter kommer vi att sammanställa 
ett utbildningsprogram. I höst börjar vi med uppsökande 
verksamhet och kommer ha fördjupade utbildningar för 
våra föreningar, och andra intressenter också.

– 90% av alla rörelser lär man sig innan man är elva 
år, så det är klart att om man lär sig rörelser korrekt i den 
åldern har man nytta av dessa resten av livet också.

Dr Dean Kriellaars om physical literacy
16 april 2017 av Jonathan Broberg

Dr. Dean Kriellaars från Manitoba Universitet var en av 
de stora dragplåstren och kanske den mest uppskattade 
föreläsaren av alla under physical literacy-konferensen i 
Toronto. Kriellaars är också en av de som varit med och 
lyft fram begreppet och strukturen kring physical literacy. 
Vi fick en pratstund med honom.

– Om du ger människor möjlighet att röra sig, ser 
till att de dessutom har roligt när de rör sig och lägger till 
mycket positiv feedback då får människor självförtroende, 
motivation och lust att vara mer fysiskt aktiva, säger han 
till budokampsport.se.

Den allra sista dagen av physical literacy-konferen-
sen i Toronto blev kanske också den allra mest spännande.
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Många var de konferensbesökare som hade sett fram 
emot Dr. Dean Kriellaars föreläsning, och han gjorde heller 
ingen besviken.

För två månader sedan reste ett gäng från Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet till Winnipeg, där Kriellaars 
huserar, och fick lära sig mycket om begreppet physical li-
teracy. Kriellaars har också varit i Sverige ett par gånger 
tidigare och föreläst. Och det här är hans syn på physical 
literacy.

– Konstruktionen som vi ser runt physical literacy 
nu är ganska bra utvecklat. Det enklaste sättet att förklara 
det är att hålla det så enkelt som möjligt. Om du ger män-
niskor möjlighet att röra sig, ser till att de dessutom har 
roligt när de rör sig och lägger till mycket positiv feedback 
då får människor självförtroende, motivation och lust att 
vara mer fysiskt aktiva. Det är i stort sett cirkeln i physical 
literacy. Och med detta mår du bättre rent mentalt, socialt 
och fysiskt och det är physical literacy i ett nötskal för mig.

Varför är Kanada så bra på physical literacy?
– Det här är rätt nytt för oss också, ni i Sverige är inte 

så långt efter. Om jag kikar på er fysiska aktivitet ur ett 
hälsoperspektiv är ni fem år före oss här i Kanada skulle 
jag säga. Men ni börjar också se er kultur som en erosion i 
er fysiska aktivitet när det gäller rörelsereaktiviteten.

– I Kanada vid 2008-2009 råkade vi vara några som 
satt ner, en rätt osannolik skara av olika människor, dis-
kuterade språk, matte och sånt och kom fram till att inlär-
ningen är egentligen likartad när det kommer till rörelser, 
så vi började använda oss av termen physical literacy.

I Sverige ser vi en allt vikande fysisk aktivitet hos 
befolkningen och inom idrotten visar studier att ungdomar 
runt elva år lämnar idrottandet i allt högre utsträckning.

– Om jag säger så här, idrott är bara en del. Om jag 
befinner mig i skolan eller i samhället i stort vill jag ha möj-
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ligheter som att kunna deltaga, så jag kan vara med i rekre-
ationen. Idrott är bara en del av detta, vi borde ge männis-
kor fler möjligheter till att kunna röra sig. Samtidigt inom 
sporten är man väldigt tävlingsinriktade och det kräver att 
människor lägger ner väldigt mycket tid, och det kanske 
inte alla vill eller kan. Så även idrotten behöver förändras 
lite, tror jag.

SB&K startar Kampsportspodden
3 maj 2017 av Jonathan Broberg

Radiosportens mångårige journalist Kenneth Range och 
SB&K:s informatör Jonathan Broberg kommer att, i förbun-
dets regi, starta en poddcast – Kampsportspodden.

– Tanken är att podden ska djupdyka lite i vissa äm-
nesområden kopplade till förbundets verksamhet, säger 
Jonathan till budokampsport.se.

– Det är på tiden att folk får veta vad kampsportare 
går för, säger Kenneth Range.

Det första avsnittet är redan inspelat och kommer 
att släppas så snart det bara går. Det kommer nämligen att 
handla om VM i thaiboxning, som startar redan idag.
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Nya och fantastiska tider för kampsport
27 februari 2017 av Kent Hansson

Jag gillar Facebook och Instagram.
Genom Facebook och Instagram får jag ännu fler 

möjligheter att följa mina favoriter i kampsportsvärlden. 
Tack vare Facebook kan jag lägga ut mina krönikor och 
artiklar som jag skriver för Mr Ringside, Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet och Expressen/Kvällsposten.

Det är nya och fantastiska tider för svensk kamp-
sport. I dag finns det alla möjligheter för våra krigare att nå 
ut till den stora allmänheten.

Jag har skrivit det förut men det tål att upprepas. Våra 
kampsportare har det bra förspänt när det gäller den medi-
ala biten. Jag plöjer dagligen igenom åtskilliga sportsajter 
och jag kan konstatera att Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet har den överlägset bästa sajten. Det är naturligtvis 
skoj om en stor drake då och då upptäcker de blågula figh-
terframgångarna men det är ännu viktigare att få en daglig 
dos av svensk kampsports framgångar.

Jag blir varm inombords när jag läser Jonathan Bro-
bergs krönikor från aktuella händelser och stora mäster-
skap. Jonathans kärlek i texterna till kampsporterna smit-
tar naturligtvis av sig på mig.

I början av 2000-talet hade Expressen en stor sport-
konferens på ett slott utanför Stockholm. Den dåvarande 
chefredaktören Staffan Thorsell blickade ut över den stora 
skaran av sportredaktörer och deklarerade att han ville ha 
en ny sportjournalistik. ”Det ska dofta gräs om fotbollsar-
tiklarna”.
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Det lät ju bra. Bort med hjältarnas puss-och-kram-
bilder med flick- och pojkvänner och in med proffsiga, 
spännande, vackra och meningsfulla sportbilder. Den nya 
sportpolicyn fungerade fint under en del år, men i dag ver-
kar det som om klickhysterin tagit makten över tidningar-
nas sportredaktioner. Tyvärr.

Jag har fått min tidningsfostran i en värld där det 
gällde att hitta ”rätt vinkel”. En story som skulle kittla 
även de icke trogna sportälskarna. Jag försöker naturligt-
vis även fortsättningsvis hitta intressanta ingångar i mina 
texter, men jakten på överdrivna vinklingar behöver jag 
inte fundera så mycket på.

Jag vill förmedla äkthet, spänning och fighterkärlek 
till mina läsare.

I helgen som gått har det varit stor idrott i Haninge. SM i 
thaiboxning. Vi har fått se en parad av grymma krigare. 
Sverige är en stormakt i thaiboxning, framför allt på den 
kvinnliga sidan. Med framgångarna följer höga förvänt-
ningar. Isa Tiblad Keskikangas, Sofia Olofsson, Bea Ma-
lecki och Patricia Axling klarade av att leverera under stor 
press. Bäst när det gäller är en svår konst, men våra thai-
krigare vet hur man hanterar eventuella fladdrande nerv-
trådar.

En ny stjärna, Josefin Lindgren Knutsson har defi-
nitivt presenterat sig på den svenska thaiboxningshimlen. 
Hon gjorde en grym SM-final mot den rutinerade Therese 
Gunnarsson.

Jag har följt 20-åringen ett bra tag och är inte förvå-
nad att hon nu kan titulera sig svensk mästare. Jag är täm-
ligen säker på att den här tjejen även kommer ta för sig på 
de internationella mästerskapen.

Den blågula girlpowern inom thaiboxningen tycks 
inte ha något slut. Härligt, härligt.
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Yngsta kvinnliga 7:e dan i kendo
2 mars 2017 av Jonathan Broberg

Kumi Sato, 38, är förbundskaptenen i kendo som inte en-
bart förde det svenska laget till den första kendomedaljen 
på 14 år, hon blev ifjol också graderad till 7:e dan – den 
yngsta kvinnliga kendoidrottare i världen någonsin att få 
7:e dan.

– Ett stort mål för mig, säger hon.
Kumi Sato föddes i Japan och började träna kendo 

där vid fem års ålder. Hon tränade ofta kendo i skolan, 
som många barn i Japan gör, och hon kände tidigt att det 
var något hon verkligen tyckte om.

När hon var 19 kom hon till Sverige som utbytesstu-
dent till lilla Arboga. Med sig i flytten hade hon en res-
väska med sin kendoutrustning och tre shinaier.

Sato berättar att det inte fanns någon kendo i Arboga 
på den här tiden, så hon fick ta sig till Örebro för att träna.

– Det var ingen fara, det var bara att ta sig dit några 
gånger i veckan. Det var kul, en fin tid.

Sato tog sedan efter en tid flyttlasset vidare till Stock-
holm och hittade rätt i Föreningen Stockholms Kendo Al-
lians. De senare åren har Sato framgångsrikt bossat för 
landslaget som förbundskapten och ifjol tog det svenska 
laget ett brons på EM, den första medaljen i kendo på 14 år.

– Jag grät av lycka när vi vann bronset. Jag vet hur 
mycket alla har slitit för den medaljen, hur mycket träning 
som ligger bakom. Det var ett jättestort ögonblick för mig.

Men det skulle komma fler stora kendoögonblick 
för Kumi Sato under 2016. Den 16 juli i Ungern inträffade 
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en stor stund. Sato graderade till 7:e dan. Som den yngsta 
kvinna i kendohistorien någonsin.

– 7:e dan var för mig på något sätt mitt realistiska 
slutmål. Det har aldrig funnits en kvinnlig 8:e dan. Så där-
för var den här graderingen ett stort mål för mig.

– Jag var helt avslappnad när jag graderade mig, jag 
trodde att jag skulle ha svårt att klara mig redan nu, så där-
för var jag kanske lite extra avslappnad och bara körde på.

Men tiden efter graderingen har varit lite annorlun-
da för Sato.

– Det är självklart jättekul att jag fick den här grade-
ringen. Men jag mådde faktiskt lite dåligt just efter att jag 
hade fått 7:e dan, jag fick mer press på mig att leverera. Jag 
känner att jag har ett stort ansvar nu med den här dangra-
den. Samtidigt känner jag att min kendoresa på något sätt 
börjar här och nu, jag vill fortsätta utvecklas och om jag 
kan vill jag även fortsätta hjälpa svensk kendo att utveck-

Kumi Sato får priset Traditionell utövare på Kampsportsgalan. Pris-
utdelaren Stefan Sauk till vänster, Thabo Motsieloa till höger. Foto: 
Hamid Ershad Sarabi.
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las. Det är tack vare kendovännerna som jag klarade av det 
här.

Hemma i Japan nåddes Satos gradering med förtjus-
ning. Och nu vill Sato försöka sig på något ingen annan 
kvinna inom kendo tidigare gjort. Ta 8:e dan.

– Det första min mor i Japan sade till mig var att nu får 
jag inte sluta med kendo. Och det är klart att jag kommer 
att fortsätta med kendon, men jag vill vara en utvecklande 
7:e dan och gärna kanske sedan försöka ta även åttan, fast 
ingen kvinna någonsin tidigare har fått den dangraden.

Kumi Sato är nominerad till Kampsportsgalan den 
25:e mars i kategorin Årets traditionella utövare, också 
kendolaget som vann EM-brons är nominerat till galan i 
samma kategori.
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Janni Ezban-Larsson i Mästarnas Mästare
13 mars 2017 av Jonathan Broberg

BJJ-stjärnan Janni Ezban-Larsson har gått rätt igenom ru-
tan och in i mångas hjärtan under de två inledande pro-
grammen i SVT:s Mästarnas Mästare. Hon har också svarat 
för bra insatser i tävlingarna och är vidare till nästa vecka.

– När jag såg första avsnittet fick jag hjärtklappning, 
säger hon.

Under gårdagens Mästarnas Mästare fick vi se Janni 
Ezban-Larssons film. Och det var mycket positiv feedback 
efter den.

– Jag är inte den som ställer mig och skriker ”titta på 
mig”. Jag talar inte heller gärna så mycket om det jag har 
gjort så att se filmen om mig var… lite överväldigande. Jag 
är ju bara jag, liksom. Men det var jättekul och det var ro-
ligt att också se de andras filmer.

Efter att två program har visats kan Janni fortfarande 
ha lite svårt att inse vad hon har varit med om.

– Ja, det känns jättekonstigt att se sig själv på det här 
sättet. Det här med att höra sin egen röst. Jag kommer nog 
aldrig vänja mig vid det. Men jag känner fortfarande att 
”händer det här verkligen, har jag varit med om detta?”

I gårdagens program var det E-sportstjärnan ”Hea-
ton” som fick lämna.

– Jag minns att när jag var där kände jag mest lättnad 
över att jag fick vara kvar, samtidigt tyckte jag att det var 
tråkigt att Heaton fick lämna. Han är en av de härligaste 
karaktärerna och jag tyckte han spred väldigt fin stämning 
runt sig också. Alla var jättetrevliga, ska sägas, och vi hade 
alla så roligt.
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Mästarnas mästare rullar vidare för Bjj-stjärnan
28 mars 2017 av Jonathan Broberg

I lördags tog sig Janni Ezban-Larsson vidare till semifinal 
i SVT:s Mästarnas mästare. Isracing-stjärnan ”Posa” Sere-
nius fick lämna.

– Han är så häftig att jag tycker att han hade kun-
nat få vinna hela tävlingen, säger Ezban-Larsson till budo-
kampsport.se.

Mästarnas mästare rullar vidare för Bjj-stjärnan Janni 
Ezban-Larsson. I lördags tog hon sig vidare till semifinal i 
programmet, efter en mycket stark tävlingsvecka.

Och semifinalplatsen betyder mycket för henne.
– Det är kul att vara vidare till semifinal. Jag minns 

att jag tyckte det kändes väldigt stort att gå vidare från 
gruppen.

Samtidigt var det ett känslosamt program där popu-
läre ”Posa” Serenius förlorade en nattduell mot brottaren 
Martin Lidberg. Och Ezban-Larsson är inte sen att hylla is-
racinglegendaren.

– Han är ett år äldre än min pappa och ändå är han så 
otroligt duktig i tävlingarna och är en sådan enorm person. 
Jag menar, det han gjorde satte en hel idrott på kartan och 
jag är mycket imponerad av honom. Han är så häftig att jag 
tycker att han hade kunnat få vinna tävlingen bara därför. 
Samtidigt hade vi också så roligt i gruppen där nere under 
den här tiden, det är fint att få minnas det via programmet.

I nästa avsnitt startar programmet med en ny grupp, 
och Janni återkommer om några veckor i semifinalen igen.

I semifinalen blev Janni Ezban-Larsson utslagen. Tävlingen 
vanns av brottaren Martin Lidberg.



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 47

Första svenska kvinnliga segern i UFC
18 mars 2017 av Jonathan Broberg

Efter den mycket svåra uppgiften mot Chris ”Cyborg” stod 
åter Lina Länsberg i en UFC-bur igen. Och denna gång, 
mot Lucie Pudilova från Tjeckien, gick det betydligt bättre. 
Länsberg dömdes enhälligt till seger, och blev därmed för-
sta svenska kvinnliga fajter att vinna en UFC-match.

Men segern satt hårt inne. Länsberg inledde vassast, 
men blev tämligen tidigt träffad och hade efter matchen en 
stor svullnad under höger öga.

I den andra ronden presterade Lina sin bästa MMA 
för kvällen, då hon ganska tydligt lyckades hålla tjeckiskan 
mot buren och kunde också sätta några hårda knän.

I den tredje ronden gick Pudilova på offensiven och 
fick också in tunga träffar och matchen jämnades ut, och 
tippade i tredje också över till tjeckiskan.

Men domarna dömde enhälligt Länsberg som seg-
rare, vilket innebär att den 18:e mars 2017 alltid kommer 
vara ett stort svenskt MMA-datum.

”Man kan absolut säga att jag lever min dröm”
20 mars 2017 av Jonathan Broberg

I London i lördags skrevs svensk MMA-historia, och det 
var Lina Länsberg som skrev ett nytt kapitel i den historie-
bok hon tidigare själv har författat; segern över Lucie Pudi-
lova var den första en svensk kvinna vunnit i UFC hittills.

– Det var en skön seger, det är härligt att veta att jag 
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nu blir kvar i UFC efter detta, säger hon.
Det är ett nytt liv som tar sin början. Lina Länsberg 

har numera en etta i sin segerkolumn på UFC-CV:n. Och 
det var en match som det sprakade om, den i O2 Arena i 
London mot Lucie Pudilova.

Länsberg dömdes till enhällig seger efter en ny kri-
garmatch.

– Det var en jobbig match. Jättejobbig, faktiskt. Jag 
hade ju mött henne förr och vunnit, men jag visste att hon 
hade utvecklats mycket sedan dess. Hon hade ett helt an-
nat rörelsemönster nu och jag kände att det var tufft i bu-
ren. Men min känsla kring matchen blev betydligt bättre 
när jag nu har kunnat se den i efterhand, än vad jag kände 
där och då.

Segern innebar att Lina Länsberg återigen skrev 
svensk MMA-historia, men också vetskapen om att hon får 
vara kvar i UFC.

– Matchen mot ”Cyborg”, allt detta hade kanske inte 

Lina Länsberg. Foto: Stefan Alfelt.
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varit värt så mycket för mig om jag hade förlorat. Då hade 
jag varit den som tog mig till UFC, men jag vill ju göra ett 
avtryck också. Jag tycker att jag håller på den här nivån. 
Och det var det skönaste beviset för mig själv med den här 
segern.

I maj kommer UFC till Stockholm och Globen. En 
gala Lina Länsberg gärna hade velat vara med på.

– Självklart hade det varit jäkligt kul. Min medicin-
ska avstängning efter den här matchen blev ganska kort, 
jag åkte till sjukhuset och inget var trasigt med mig. Jag 
behövde inte ens sys. Så skulle jag få chansen i Stockholm 
hade jag varit redo för det också.

Även om Lina Länsberg var firad storstjärna i thai-
boxning är det ett tämligen nytt liv som har öppnat sig för 
henne. Hon kan som UFC-fighter tjäna lite på sin kamp-
sport, hon har ett större medialt intresse runt sig och hon 
får tävla på de allra största arenorna.

– Det är lite av ett drömliv, visst är det så. Det är en 
häftig upplevelse att få vara med om. Samtidigt är det så 
mycket mer än bara resultatet efter en match. Alla timmar 
av träning, allt slit för att få allt att gå ihop – ja, för mig är 
det ju något helt annat än det folk kanske ser när de ser det 
utifrån.

Expeditionen inom MMA från stjärna i thaibox-
ning har inneburit att hon på många sätt fått starta om sin 
kampsportsresa. Länsberg berättar också om hur glädjen 
med thaiboxning lite försvann efter alla hennes stora fram-
gångar.

– Ja, alltså jag kommer ju alltid älska thaiboxning. 
Men jag kände själv att de sista matcherna där var mer 
ångestfyllda än glädjefulla och att jag liksom till slut bara 
kunde förlora, även när jag vann. Jag behövde något nytt. 
När jag började med MMA släppte allt det där och matcher 
och träning fick en ny mening på något sätt.
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Efter segermatchen mot Lucie Pudilova är Lina Läns-
berg tveklöst Sveriges största kvinnliga MMA-stjärna.

– Jag är bara tacksam över att jag har lyckats ta mig 
dit jag är. Jag har fantastisk stöttning av mina tränare 
och min klubb, och jag hoppas kunna fortsätta att vinna 
matcher. Det är lite speciellt med att vara en slags förebild 
och kanske öppnar jag dörren för flera svenska tjejer inom 
MMA. Och det är också häftigt att kunna påverka på det 
sättet.

Slutligen, mycket i media fokuserades på Lina Läns-
bergs högra öga efter matchen. Men hon mår bara fint, lå-
ter hon hälsa.

– Fast jag är kanske inte jättesnygg just nu…
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Från flykting till galaarrangör
29 mars 2017 av Jonathan Broberg

Det är tiden då våren i huvudstaden har kommit. På flera 
ställen har scillan börjat blomma, tussilago kan här och var 
skönjas och fåglar har återkommit till stan. Återvänt, när 
solen börjar värma på allvar, har också Superior Challenge 
gjort. Tillbaka till huvudstaden efter några år runt om i lan-
det och på lördag är det ånyo dags för galan i Eriksdalshal-
len. Men resan till där Superior är idag har kantats av en 
historia kring en familjs flykt till Sverige, om en persons 
driv till att minsann visa samhället att han duger och om 
många tuffa MMA-debatter. Här är historien om Babak 
Ashtis väg från en månads flyktresa till Sverige som nioår-
ing, till att idag vid 40 års ålder vara familjefar, marknads-
chef och arrangör av Sveriges största MMA-gala.

Budokampsport.se träffade Babak Ashti på Kungs-
gatan i Stockholm i en stark och ljus vårsol. Han är vid gott 
mod, ler och det känns inte alls som att han har fullt upp.

Men Babak Ashti har allt annat än hur mycket tid 
som helst, men tar sig ändå tid till den två timmar långa 
intervjun. Hans berättelse är både spännande, fasansfull, 
vacker och tårgripande.

En kall novemberdag i Trelleborg 1985 klev Babak 
och hans familj i land i Sverige. De flydde från Iran via 
Turkiet till den skånska staden. Resan tog en månad och 
kostade familjen alla livsbesparingar de hade.

Det svenska vädret var kargt, bistert – precis som en 
novemberdag i Sverige på den här tiden kan vara.

– Jag var nio år, idag är jag 40, men jag minns allt från 
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den resan. Allt. Det var en av de värsta tider i mitt liv och 
det var väldigt tufft. På den tiden fanns inte alla de sam-
hällselement för att ta emot folk och integrera dem succes-
sivt in i samhället som idag. Vi flyttade till Åkersberga och 
efter några månader arbetade mina föräldrar och jag fick 
gå i en svensk skola.

Det var åter en svår tid för Babak. Han förstod inte 
språket och hade det svårt att hänga med i skolan. Han fick 
emellertid god hjälp av sin lärare Britta Ohrling som tog 
honom under sina vingar och fick honom sakta men säkert 
att förstå mer och mer av både svenska som språk och det 
svenska samhället.

– Britta är en fantastisk människa som jag fortfaran-
de än i dag har kontakt med. Vi träffades förra sommaren. 
Hon hjälpte mig även när vi i familjen flyttade igen. Då 
kontaktade hon Gunnar Wiberg, som var en lärarkollega 
till henne, och han är en av de finaste människor jag nå-

Babak Ashti. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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gonsin har träffat.
Babak började kampsporta vid elva års ålder. Han 

började med karate, men tappade ganska kvickt motivatio-
nen där. Precis som en av sina morbröder, som också var 
framgångsrik idrottsman, började han med taekwondo. Ef-
ter ett tag gick han vidare till Stockholm Muaythai.

– Jag träffade Peter Zethraeus som öppnade mina 
ögon. Jag var lite strulig under den här perioden och Peter 
bankade väl lite vett i mig, skulle man kunna säga.

När Ashti sedan träffade Marcelo Yogi och träna-
de lite BJJ ändrades dock det mesta. Yogi hade med sig 
kampsportskläder ifrån Brasilien efter en resa.

– Jag tyckte kläderna var coola och det fanns ju ing-
enting sådant i Sverige på den här tiden, så jag tänkte att 
det kanske var något man kunde satsa på. 2005 åkte jag och 
några vänner tillsammans med Yogi till Rio och vi startade 
ett samarbete med ett företag där och började importera 
kläder.

– 2006 fick vi Joachim Hansen att ha våra kläder i 
Pride FC i Japan och det kändes häftigt.

En viktig del i att försöka marknadsföra kläderna 
blev att skapa ett event där de kunde marknadsföras. Det 
blev en gala, Superior Challenge.

– Vi tänkte att om vi tar den svenska MMA-eliten 
och matchar dem mot utländska fighters, då har vi ett bra 
event. Vi tyckte dessutom att en riktigt stor svensk MMA-
gala saknades. Än idag har jag dock kvar kläder från Rio-
resan i lager, de har inte gått åt ännu – men galorna har gått 
ganska bra. Eller bra, de är kvar åtminstone.

Till en början höll Superiorgalorna till på Fryshuset 
under Anders Carlbergs vingar.

– En underbar människa. Utan honom hade det varit 
mycket svårare att få till de första evenemangen. Han var 
en fin människa och stöttade oss på många sätt.
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Inför galan 2009 blossade en debatt om MMA upp. 
Det blev granskningar i medierna i nästan en hel vecka och 
SVT:s Uppdrag granskning gjorde ett program, där kul-
men kring granskningen blev kring Superiorgalan.

– Medierna var ute efter sporten och då blev det 
naturligt att de ville komma till vår gala. Jag måste säga 
att jag såg det som en möjlighet för oss att försöka få bort 
en del fördomar kring sporten, så vi öppnade upp oss för 
Uppdrag granskning – och programmet blev ju märkligt. 
Det var nästan en timmes reklamfilm för sporten, det hitta-
de ju inget av intresse. Och efter den här granskningen var 
det som om det blev fritt fram att rapportera sakligt kring 
MMA i Sverige. Men det var inte bara vi, det var många 
som stöttade sporten i det läget. Det var skönt.

Superior växte så småningom ur Fryshuset och man 
kikade på galor i de största arenorna i Sverige. Det hela 
började med galor på Hovet. Och stjärnor knöts till galorna.

– Första galan på Hovet kom 6500 människor, det var 
en bra siffra för oss. Vi hade fighters som Joachim Hansen, 
David Bielkheden, Sami Aziz. Den andra galan i Hovet var 
det mest påkostade fightcardet i Europa då, och kanske än 
idag. Då hade vi Thales Leites, Jeremy Horn, Rich Clemen-
ti och Reza Madadi för att bara nämna några.

Efter Hovet-galorna gav sig Superior ut på lands-
turné – med blandade resultat. Malmögalan är en MMA-
klassiker med fullsatt arena, medan galan i Scandinavium 
i Göteborg inte gick som förväntat. Det blev ytterligare 
några galor ute i landet till dess att Superior i höstas var 
tillbaka i Stockholm – och det var tydligt att stockholmarna 
gillade Superiors återkomst till huvudstaden.

Galan var fullsatt och stämningen var hög.
– Vi kände oss trygga med att komma tillbaka till 

Stockholm, det var lite dags för det och det blev en bra 
gala, tycker jag.
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På lördag är det dags igen. Då kommer Superior till 
Eriksdalshallen igen. Babak lutar sig tillbaka i fåtöljen på 
caféet där intervjun är gjord.

– Det är kul att fortfarande hålla på efter alla år. Det 
är väl just det, att ha roligt, som gör att jag gör detta. Jag 
har en familj som är underbar och stöttande, annars hade 
det här aldrig fungerat. När vi nu sitter och pratar om det 
här, då blir jag påmind om den resa jag har gjort för att 
komma hit.

Babak blickar ut i tomma intet. Tystnaden som kom-
mer vittnar om att starka känslor är i rörelse. Och inte und-
ra på det.

Fakta om Babak Ashti
Ålder: 40
Familj: Fru och ett barn, ett andra på väg
Utbildning: ”Ingen högskola eller universitet”
Yrke: ”Marknadschef på en onlineresebyrå”
Största MMA-talangen: Meher Aziz, otrolig potential
Vad gör dig rädd: Att inte räcka till, och att familjen inte 
mår bra
När grät du senast: Ingen aning
Vilken last skulle du helst bli av med: För mycket arbete
Äter helst: Kött
MMA-inblandning om 20 år: Oj, ja, på något sätt ja – vet 
inte hur dock.
Mest stolt över: Att kunna ge fighters möjlighet till karriä-
rer via en plattform som jag har byggt upp.
Semestrar helst: Bara det är varmt och nära havet och jag 
har med mig familjen, spelar det ingen roll.
Favoritfilm: Sagan om ringen
Fiktiv figur som du helst skulle vara: Wolverine
Om du får tio minuter ledigt, vad gör du då: Vilar.



Verksamheten 201756

Världsmästaren Tilda Ek till VM i kempo
25 april 2017 av Jonathan Broberg

I fjol vann Tilda Ek, mycket överraskande, VM-guld i 
kempo. Ek skulle då ha ställt upp i U21-klassen, men väl 
på plats slogs U-klasserna ihop med seniorklasserna – och 
resten är, som man brukar säga, historia. I morgon inleds 
VM i Albufeira i Portugal och Ek är en av favoriterna.

– Det är fruktansvärt nervöst, känner stor press att 
behålla titeln, säger hon.

Det blir således ett litet annorlunda VM för Ek. Men 
målsättningen är ändå glasklar.

– Jag vill såklart vinna. Jag vill också gå bra matcher 
och känna att jag tränat tillräckligt.

VM i kempo håller på den 26-30 april. Ännu så länge 
vet vi inte när Ek kommer att tävla, men vi kommer att 
följa händelseutvecklingen i Portugal så mycket det går.

Eks nya guldknall i kempo-VM
26 april 2017 av Jonathan Broberg

Ifjol skrällvann Tilda Ek från Svedala med VM-guld i kem-
po efter att U21-klassen, den Ek skulle ställt upp i, slogs 
ihop med seniorklassen. Sent på onsdagskvällen i Albu-
feira i Portugal försvarade Ek sin mästartitel.

– Det känns så himla, himla bra, säger hon.
Ek, som inför VM sade sig vara väldigt pirrig, im-

ponerade i semifinal över en fransyska där Ek vann på 
avklapp redan efter 38 sekunder. I finalen över ungerskan 
Vita Vigyikan vann svenskan på poäng.
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– Det känns så himla himla bra! Efter att ha varit ner-
vös i flera timmar var semifinalen mot Frankrike över på 38 
sekunder. Finalen gick ett kort tag efter. Matchen gick hela 
tiden ut och jag vann på poäng.

Det blev fler svenska framgångar i Portugal. I juni-
orklassen, som kallas World cup, vann Sofia Siöland också 
guld.

Ännu ett VM-guld till Tilda Ek
29 april 2017 av Jonathan Broberg

Det blev ännu ett VM-guld till Tilda Ek under världsmäs-
terskapet i kempo i Portugal. Ek vann i onsdags i klassen 
submission och sent i går kväll blev det ytterligare ett guld 
för Svedalas kampsportsvirtuos som vann i -60kg knock-
down.

I veteranklassen vann även Jens Nykvist ett guld.

Tilda Ek tar guld på VM. Foto: Martin Jönsson.
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Världsmästaren Bea Malecki börjar om
4 maj 2017 av Jonathan Broberg

Snö. Regn. Sol. Hagel. Regn. Snö. Sol. Aprils sista dagar bjöd 
stockholmarna på ett sällan skådat aprilväder. Inte långt 
från pulserande Odenplan ligger Allstars kampsportsför-
ening. Den lilla dörren öppnas och en trappa leder oss ner 
under Hagagatan och rakt in i hetluften.

Alexander Gustafsson tränar för fullt inför hans 
match mot Glover Texeira i Globen den 28 maj, men i trä-
ningsgruppen ingår också Bea Malecki.

Världs- och Europamästarinna i thaiboxning, som 
alltså tackat nej till VM i Minsk och istället är i slutfasen av 
sitt camp inför hennes MMA-debut. Den sker på Berns på 
lördag mot estniskan Helen Paara.

– Nu börjar jag fatta allt, jag har ställt om kroppen 
bra till MMA nu. Jag ser fram emot matchen, säger Malecki 
och lutar sig tillbaka.

Det var när Malecki hade fyllt 19 som hon hittade 
kampsporten. Tidigare hade hon provat på en drös olika 
idrotter, men aldrig riktigt fastnat för någon. Hemma fyll-
des emellertid garderoben med mängder av olika klubb-
kläder.

– Precis när min pappa hade köpt klubbkläder slu-
tade jag. Vi hade hela garderoben hemma full med olika 
sporters och olika klubbars kläder. Till slut sa min pappa 
att jag var tvungen att köpa alla kläder själv, och om jag 
hade hållit på med sporten längre än ett år så skulle jag få 
tillbaka pengar för kläderna från honom. Som tur är stan-
nade jag i kampsporten.
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Ifjol fick Malecki sitt stora erkännande inom kamp-
sporten då hon vann både VM- och EM-guld i thaibox-
ning. Och hon vann också pris som Årets genombrott på 
Kampsportsgalan.

Nu väntar en ny resa för Malecki. I MMA. På lördag 
sker alltså debuten. Och omställningen är inte lätt.

– Den är faktiskt ganska stor. I thaiboxning kan du 
ta lite träffar för att skydda dig, det här är en helt annan 
stil. I MMA gäller det att ha ett annat fotarbete, tänka på 
att folk vill ta ned dig och om du hamnar på golvet, vad 
ska man göra då. Jag tycker det är mycket mer att tänka på 
hela tiden.

Men matchen innebar också att Bea inte kunde för-
svara sina thaiboxningstitlar.

– Det känns också bra. Det är det här jag ha velat 
göra. Jag tjatade om MMA hela förra året nästan. Jag sade 
det i en intervju till dig förut att jag hela tiden vill ha nya 
utmaningar och det här passar mig väldigt bra just nu.

Motståndet på lördag står estniskan Helen Paara för. 
Hennes främsta egenskaper finner man i grapplingen.

– Det är väl mest mina tränare som kollat på henne. 
De har kikat lite på hur hon är, vad hon gör i vissa situa-
tioner och så. Jag kommer röra på mig mycket så att hon 
får svårt att hitta nedtagningar och självklart vill jag visa 
att jag är bra stående. Men jag har ju också tränat en hel del 
BJJ, så jag är inte osäker på marken för det.

IRFA på Berns på lördag blir således första avstam-
pet mot en resa mot nya titlar.

– Jag tycker det känns kul att gå på den galan, men 
jag vill också gärna snart gå proffsmatcher. Vinner jag på 
lördag tror jag det blir så också. Det är kul att gå match 
hemma i Stockholm också.

Bea har med sin kompetens stående och sina kun-
skaper inom BJJ stora möjligheter att lyckas även inom 



Verksamheten 201760

MMA, spår många. Men varför passar hon så bra för den 
nya sporten?

– För det första tycker jag att det är kul, jag är bra 
stående och jag är ju bra på marken också. Jag suger ju inte 
där. Jag har tävlat i grappling, så jag vet att jag är bra på 
golvet med.

Jag tror min grej ändå kommer bli boxningen. Jag 
kör jättemycket med min tränare. Vi kollade på en film för 
ett halvår sedan med mig, och det är som natt och dag i 
skillnad nu. På riktigt. Får vi in boxningen hinner vi sänka 
henne (estniskan) innan hon försöker att ta ner mig.

Blir jag bra i boxningen så kan man slå hårt med de 
där små handskarna.

Även om det är MMA som gäller är Bea öppen för 
matcher i thaiboxning fortfarande.

– Ja, får jag en bra och spännande match är jag själv-
klart intresserad, men just nu är det MMA som gäller.

Men uppladdningen har inte varit lätt. Den har kan-
tats av skador och sjukdom.

Bea Malecki. Foto: Jonathan Broberg.



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 61

– Mer eller mindre har jag varit sjuk och skadad från 
november fram till SM i thaiboxning i februari. Tre och en 
halv månad har jag varit sjuk och skadad. Men nu är jag i 
bra form, jämfört med hur det såg ut på SM exempelvis. Så 
det är skönt att kunna träna fullt ut igen.

Vinst på lördag innebär att nysatsningen givit frukt. 
Och kanske kan det leda till ännu större utmaningar. För 
Bea är målet givet.

– Vinner jag på lördag blir det proffsmatcher efter 
det, ler hon på sitt karaktäristiska vis.
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Thaiboxnings-VM i Minsk
7 maj 2017 av Jonathan Broberg

Det har gått bra för svensk del i VM i thaiboxning idag 
också. Fyra tog sig vidare till semifinaler, Patricia Axling, 
Erica Björnestrand, Josefin Lindgren Knutsson och Simon 
Ogolla.

Patricia Axling i -57kg vände ett underläge i den för-
sta ronden till seger över Ielo Page från Frankrike efter en 
vändning som får betecknas som otroligt stark.

Josefin Lindgren Knutsson i  -54kg (bilden) gjorde en 
enastående insats och vann alla tre ronderna över kinesis-
kan Yi Xu.

Erica Björnestrand i -63,5kg stod också för en stark 
vändning mot Melinda Fabian från Ungern. Efter att ha 
förlorat den inledande ronden vände skånskan till seger.

Simon Ogolla i +91kg vann över slovenen Erste Rok, 
efter att domaren brutit matchen då Ogolla tvingat fram 
dubbla räkningar.

Däremot blev det förluster för Mathias Jonsson, Gi-
ang Hoang och Therese Gunnarsson.

Sedan tidigare är redan Anna Strandberg och Angela 
Mamic klara för semifinaler.

Ny vändning tog Axling till ny VM-final
8 maj 2017 av Jonathan Broberg

Patricia Axling är på nytt framme i VM-final i thaiboxning. 
Detta efter att hon i dagens semifinal upprepat historien 
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från kvartsfinalen igår – förlorade första ronden, men vann 
de två kommande. Axling besegrade, precis i som VM-
kvartsfinalen ifjol, thailändskan Wihantamma Rachadap-
hon i semifinalen.

Det var en match som hade det mesta, semifinalen i 
damernas -57kg mellan Patricia Axling och thailändskan 
Wihantamma Rachadaphon. Och dessutom med stor dra-
maturgi. Patricia Axling förlorade, precis som i gårdagens 
kvartsfinal, den första ronden.

– Det var en väldigt frustrerande match. Hon ville 
sparka och sedan ville hon hålla och låsa. Jag blev lite irri-
terad, samtidigt måste man säga att hon hade gjort sin läxa 
från i fjol, säger Axling till budokampsport.se.

Men i den andra ronden kom Axling igång och 
matchbilden tippade helt över till svenskans fördel. Och 
den tredje ronden var också med Axling tydligt i förarsätet.

– Jag fick till slut lite utrymme i matchen, träffade 
henne hårt och jag kände i andra ronden att hon blev lite 
snurrig ett par gånger.

Med det är Patricia Axling klar för sin andra raka 
VM-final.

– Så jävla skönt. Jag kom hit som regerande världs-
mästare, har fått väga in mig fem gånger på tre dagar och 
gått tre matcher i rad. Att också komma som en av favori-
terna och sedan ta sig till final, det känns faktiskt otroligt 
bra just nu.

Det blev emellertid förlust för talangen Josefin Lind-
gren Knutsson som tvingades till att kasta in handduken 
mellan den andra och tredje ronden i sin semifinal mot rys-
kan Valeriya Drozdova i -54-kilosklassen.

Lite senare är det dags för fler svenskar i semifinal: 
Angela Mamic i -71kg, Erica Björnestrand i -63,5kg och 
Anna Strandberg i -67kg.
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Erica Björnestrand till VM-final
8 maj 2017 av Jonathan Broberg

Erica Björnestrand är klar för VM-final i -63,5-kilosklassen. 
I en spännande drabbning mot mot fransyskan Naoil Tita 
vände skånskan ett prekärt underläge till seger.

– Så otroligt härligt, säger hon.
I den första ronden var Erica Björnestrand lite avvak-

tande och det kunde den luriga Tita nyttja väl och vann 
ronden.

– Det blev lite liknande som i min första match under 
VM, hon rörde sig mycket och jag kom inte riktigt åt henne.

I den andra hittade Björnestrand sin distans bättre 
och kunde via hårda tekniker vända matchbilden till sin 
favör. Och i den tredje pressade hon Tita rejält. Så pass att 
fransyskan fick en räkning.

– När jag väl fick grepp kände jag att jag var starkare 
än henne. Hon orkade inte och jag växte ju mer matchen 
led.

Det blev svensk seger och även Björnestrand är alltså 
klar för VM-final, precis som Patricia Axling.

– Det är så otroligt härligt. Jag tycker verkligen jag 
förtjänar den här finalplatsen också.

Strandberg kämpade till sig en finalplats
8 maj 2017 av Jonathan Broberg

Förlora den första ronden. Vända och vinna. Det är dagens 
tema så här långt. Anna Strandberg ville inte ändra på det. 
Hon kämpade ner finskan Riikk Järvenpää i -67-kilosklas-
sen och vann med 2-1 i ronder.

– Tre raka finaler nu, det är lite kul, säger hon.
Den första ronden var stel, tam och ganska intetsä-

gande. Anna Strandberg hittade in med boxningen några 
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gånger, och finskan sökte ofta låg spark och klinch. Vilket 
hon vann ronden på.

I den andra gjorde Strandberg en i det närmaste 
prickfri rond. Hon var tung, tuff och gav ifrån sig några 
riktiga smällkarameller.

– Hon slog mer i första ronden och jag fick inte till 
det som jag ville. I andra började jag sparka mer och då 
blev hon lite trött, så då kunde jag nyttja fler tekniker på 
det. Hon hade lite svårt att blocka mina sparkar.

Tredje ronden blev åter ett ställningskrig där Strand-
berg, så som vi lärt känna henne, malde ned Järvenpää. 
Högern var ofta vinnande och träffsäker.

– Det här blev en krigarmatch, jag fick verkligen 
hämta krafter från djupet och det var skönt att vinna, så 
klart. Tre raka finaler nu, VM, EM och så nu då den här 
finalen, det är lite kul.

Angela Mamic fullbordade succén – klar för final
8 maj 2017 av Jonathan Broberg

Angela Mamic tråcklade sig också vidare till VM-final i 
thaiboxning i Minsk på torsdag. Det genom att, precis som 
de övriga svenska segrarna idag, förlora den inledande 
ronden för att vända till seger.

– Jag nötte ner henne, det var en ganska skön seger i 
en konstig match, säger hon.

Mamic fick det inte att stämma under den första 
akten av semifinalen mot Andreja Ivas från Kroatien. Taj-
mingen och kombinationsförsöken satt inte riktigt där de 
skulle.

I den andra ronden kom Mamic ut med nyvunnen 
energi och tog över matchen. I den tredje ronden tvingades 
kroatiskan till dubbla räkningar och det var egentligen ald-
rig något snack om saken.
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– Jag hade lite svårt med hennes stil inledningsvis. 
Hon hade bakgrund inom taekwondo och distansen var 
annorlunda. I den andra ronden kom jag in på ett helt an-
nat sätt och redan när hon fick första räkningen blev det 
ett kvitto på att jag gjorde rätt saker, så det var bara att 
fortsätta. Det var en ganska skön seger i en konstig match.

Angela Mamic var framme i VM-final redan i fjol. Då 
blev det förlust.

– Nu är jag mycket mer förberedd, har skaffat mig 
mer rutin. Jag har en mycket bättre guldchans i år, känner 
jag själv. Det är självklart att jag går för guldet nu.

Mamic gjorde därmed Patricia Axling, Anna Strand-
berg och Erica Björnestrand sällskap till torsdagens final-
pass. Dit kan också Filiph Waldt och Abdallah Habib ta sig, 
men för dem väntar först semifinaler på onsdag.

I går tog sig även Simon Ogolla till semifinal i +91-ki-
losklassen.

Filiph Waldt klar för VM-final
10 maj 2017 av Jonathan Broberg

Landslagsdebutanten Filiph Waldt är i VM-final i herrar-
nas A-klass i -60-kilosklassen. Waldt förlorade den första 
ronden mot turken Orhan Erden, men vann de två efterföl-
jande ronderna.

Det blev ännu en nagelbitare i VM för svensk del. 
Göteborgaren Filiph Waldt, som under VM i Minsk gör sin 
landslagsdebut, är i VM-final.

Men det började trevande för honom. Turken Orhan 
Erden var vass i den första ronden och hittade rätt i sin dis-
tans med en del stoppsparkar och fin boxning. Waldt fick 
till och med en räkning i slutet av ronden.

– Jag förstod faktiskt inte riktigt varför jag åkte på 
räkningen, men den tände mig. Jag höjde mig verkligen ef-
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ter den. Men jag visste att han var duktig och välmeriterad 
och faktum är att han ändå skakade mig, säger han.

I den andra var Waldt som pånyttfödd. Han pressade 
hårt, gick framåt och fick tag i Erdens offensiv. Den andra 
ronden var förvisso jämn, men med Waldt som den mer 
drivande.

– Det fanns liksom inget att spara på. Jag var tvungen 
att vinna ronden. Jag fick instruktioner om att sparka mer, 
så det försökte jag och då märkte jag att han inte riktigt 
hann med i guarden.

I den tredje ronden orkade inte Erden riktigt hänga 
med i tempot som Waldt satte upp. Filiph var då lite star-
kare i clinch, lite tätare defensivt och väldigt mycket mer 
angelägen om att gå framåt. Och framför allt orkade inte 
Erden riktigt stå emot högersparkarna.

– Han försökte boxa, men nådde inte mig och jag 
fortsatte sparka och hittade också clinchen bra, tycker jag.

– Innan VM var SM-finalen min största match hittills 
och nu är jag i VM-final. Det finns ju inte, jag har definitivt 
inte förstått det ännu. Det är det bästa jag har varit med 
om, det kan jag säga.

Finalen avgörs på fredag och då väntar thailändaren 
Prawit Chlinak.

– Att gå en VM-final mot en thailändare i den här 
sporten, det blir jäkligt häftigt. Jag kommer göra allt jag 
kan för att vinna den matchen också. Nu går jag för guldet.

Axling försvarade sitt VM-guld
11 maj 2017 av Jonathan Broberg

Patricia Axling är alltjämt världsmästare i thaiboxning i 
-57-kilosklassen. Hon besegrade enkelt amerikanskan Erin 
Jimenez i Minsk för en liten stund sedan. Axling vann alla 
tre ronderna.
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– Så otroligt himla skönt, säger hon till budokamp-
sport.se.

Den första ronden var också matchens jämnaste. Då 
orkade Jimenez hänga med hyggligt i clinchen, men så fort 
matchen släpptes ut på distans var Axling obeveklig i sin 
boxning.

– Jag märkte direkt att hon var lite avvaktande och 
hon kändes lite nervös. Jag hade bra koll på henne under 
hela matchen egentligen.

I den andra ronden luckrades matchbilden upp nå-
got, och det var endast till Patricias fördel.

– Jag sparkade mer och inledde ronden med en vän-
sterspark. Hon förväntade sig nog boxning, så jag märkte 
att sparken tog bra.

Tredje ronden bevakade svenskan sin ledning men 
var ändå den som var mest offensiv. Jimenez förmådde 
aldrig riktigt mäkta med en slutforcering och guldet, Ax-
lings andra raka VM-guld, var aldrig hotat.

– Det är faktiskt helt otroligt himla skönt. Jag märkte 
av en annan sorts press i år, framför allt på SM. Jag ville 

Patricia Axling erövrar VM-guldet 2017, vilket hon också gjorde 2016. 
Foto: Jonathan Broberg.
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verkligen inte bli en one-hit-wonder, och nu har jag bevisat 
att jag kan vinna också som regerande mästare.

Patricia Axling VM:s bästa kvinnliga fighter
12 maj 2017 av Jonathan Broberg

VM i thaiboxning är över. I torsdags vann Patricia Axling 
Sveriges enda VM-guld den här gången och idag, vid av-
slutningen av VM, blev hon utsedd till VM:s bästa kvinn-
liga fighter av det internationella förbundet, IFMA.

Djupt imponerande av Axling
11 maj 2017 av Jonathan Broberg

Vi är mittemellan två årstider, fast fel två. Kung Bore har 
åter kommit till kort Sverigevisit de senaste dagarna – mer 
oönskad än kanske någonsin. För även om maj inte varit 
så varm vi hoppats har en stjärna värmt. Då talar jag om 
Patricia Axling, och inte solen.

Ja, jösses. De fyra VM-finalerna idag för svensk del 
bara forsade förbi. Det blev svidande förluster för Erica 
Björnestrand, Anna Strandberg och Angela Mamic, där 
den sistnämnde gjorde bäst ifrån sig av de tre.

Men det starkaste svenska guldkortet inför VM, när 
nu Sofia Olofsson och Bea Malecki inte var med, höll. Och 
som Patricia Axling har tagit sig an uppgiften, både med 
att vara en galjonsfigur för detta VM och landslaget, men 
också i ringen.

VM-finalen blev aldrig någon bra match direkt. Men 
det var sannerligen inte Axlings fel. Det var nog kanske 
så att verkligheten kom smygandes ju närmare matchstart 
vi kom för amerikanskan Erin Jimenez. Axlings höger kan 
vara upphov till djupa sömnsvårigheter för de som ska 
tvingas känna på den.
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Så jag förstår att Jimenez inte ville ge svenskan ut-
rymme. Jag förstår att hon blev desperat. Men en sak fattar 
jag inte. En ful företeelse som jag missade över streamen, 
men som Patricia berättade för mig. Två gånger BET ame-
rikanskan Axling. Ni läste rätt, bet.

Det är under all kritik och fullständigt oförsvarbart, 
hur desperat och hårt pressad man än är.

Ifjol var Axling underdog i Jönköping när hon vann 
VM-guldet. Och även om hon var härligt bra även då tyck-
er jag att det här guldet är än mer imponerande i sig. Att 
försvara en titel sägs vara bland det svåraste en idrottare 
kan göra. Om jag räknat rätt bland alla svenska thaibox-
ningsguld på damsidan under 2010-talet, är det bara Elina 
Nilsson och Sofia Olofsson som tidigare lyckats med den 
bedriften.

Då förstår ni hur svårt det är, även om vissa inte haft 
möjlighet eller vilja att göra om Axlings, Olofssons och 
Nilssons bragder.

Det ska också påpekas, jag har haft mycket med Pa-
tricia att göra det här året. Och alltid har hon bemött mig 
med samma fina ton, med ett ständigt leende och med en 
fin energi. Ja, det är inte bara i ringen som jag har blivit 
glad över att se henne.

Och personligen, om än att mina emotioner ter sig 
ytterst arbiträra, är jag väldigt glad över att Patricia Axling 
en gång i tiden lämnade boxningen för att kliva in i loka-
lerna hos Odenplan Fightgym.

För även om Karin Boye en gång skrev, ”segern, se-
gern är sällan sedd”, är den just i Patricias fall en allt mer 
frekvent gäst.

Och tre raka mästerskapssegrar (VM, EM, VM) är 
inget annat än djupt, djupt imponerande.
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Annie Bondefelt informationsassistent
9 maj 2017 av Jonathan Broberg

För drygt en vecka sedan startades Kampsportspodden. 
Nu kommer nästa kommunikativa satsning av SB&K. An-
nie Bondefelt anställs som informationsassistent.

– Det ska bli otroligt kul att få bli en del av det duk-
tiga teamet på kansliet och att arbeta inom idrottsrörelsen, 
säger hon.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet fortsätter att 
satsa framåt också när det gäller kommunikation.

Nu är det klart att Annie Bondefelt anställs på kans-
liet som informationsassistent.

– I min roll kommer jag främst fokusera på den digi-
tala och sociala kommunikationen. Jag kommer även fung-
era som ett understöd till Jonathan i det dagliga kommuni-
kations- och informationsarbetet.

Annie, vad hoppas du kunna bidra med?
– Utifrån mina tidigare erfarenheter av marknadsfö-

ring och PR i kommersiella och ideella sammanhang hop-
pas jag kunna synliggöra budo- och kampsporterna ytterli-
gare i press och hos nuvarande och potentiella medlemmar 
via sociala medier. Jag hoppas även få möjligheten att bely-
sa och utveckla förbundets gedigna arbete med mångfald, 
jämställdhet och ungdomsverksamhet.

Hur känns det att dra igång arbetet redan på måndag?
– Det ska bli otroligt kul att få bli en del av det duk-

tiga teamet på kansliet och att arbeta inom idrottsrörelsen. 
Eftersom jag själv tränat och tävlat i kampsport känns det 
extra roligt att nu få möjligheten att arbeta för att fler ska 
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upptäcka våra idrotter och den glädje de medför.
Så här säger informatör Jonathan Broberg om nyför-

värvet:
– Vi kommer att ha stor nytta av Annies kunskaper 

och hennes driv. Det ska bli jättekul att få henne till oss. 
Vår kommunikation har växt otroligt på några år och jag 
kan sannerligen intyga att behovet av hjälp är stort. Sedan, 
för egen del, ska det bli kul att ha någon att bolla idéer med 
på mer daglig basis.

SB&K startar webb-tv-kanal
1 juni 2017 av Jonathan Broberg

Nu är det klart. Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
startar en egen webb-tv-kanal. Avtalet med Solidtango är 
skrivet, och kanalen kommer att lanseras efter sommaren.

– Det blir ytterligare en bra utveckling av vår kom-
munikation, allt sedan vi också startade Kampsportspod-
den, säger SB&K:s informatör Jonathan Broberg till budo-
kampsport.se.

SB&K startar upp en egen webb-tv-kanal under do-
mänen budokampsport.tv. Kanalen kommer att innefatta 
intervjuer, program, reportage och livesändningar av vissa 
av förbundets idrotters tävlingar.

– Jag tycker det känns väldigt spännande och för-
hoppningsvis får vi till en samlingsplats för våra idrotter 
och rörligt material.

Kanalen kommer officiellt att lanseras efter somma-
ren.



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 73

UFC i Globen med fem svenskar i buren
23 maj 2017 av Jonathan Broberg

På söndag är det äntligen dags för en av årets största 
kampsportshändelser då UFC kommer tillbaka till Stock-
holm och Globen. Fem svenskar gör sig redo för match, 
bland annat Alexander Gustafsson. Budokampsport.se har 
gjort en liten genomgång av svenskmatcherna.

Alexander Gustafsson mot Glover Teixeira
Det har gått lite drygt åtta månader sedan Alexander Gus-
tafsson besegrade Jan Blachowicz på enhälligt domslut. 
Den segern var direkt nödvändig för Alex, och han gjorde 
också en helgjuten insats. Men innan den segern hade det 
gått lite tyngre för honom. Glover Teixeira har fyra segrar 
på fem matcher och kommer till mötet med Gustafsson på 
söndag med en vinst i ryggen, mot Jared Cannonier i fe-
bruari, på enhälligt domslut.

Nico Musoke mot Bojan Velickovic
Det är två och ett halvt år snart sedan Nico Musoke äntrade 
en MMA-bur i matchsammanhang. Då, på UFC-galan på 
Tele 2 Arena, blev det förlust mot Albert Tumenov. Men nu 
är Musoke tillbaka. Och på söndag väntar en liten mini-co-
meback när han ställs mot serben Bojan Velickovic. Serben 
har för övrigt haft det ganska tungt sedan han i april förra 
året vann mot Alessio Di Chirico (en match som Kevin Sa-
taki för övrigt dömde). Det har blivit en oavgjord, mot Mi-
chael Graves, och en förlust, mot Sultan Aliev, sedan dess.
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Reza Madadi mot Joaqium Silva
När Mairbek Taisumov blev skadad inför mötet med bra-
silianaren Joaqium Silva fick istället Reza chansen att ännu 
en gång visa upp sig för sin hemmapublik i UCF-samman-
hang. Reza har 14 vinster och 5 förluster i bagaget, senaste 
vinsten kom mot Yan Cabral via TKO i 3:e ronden förra 
året. Söndagens match tog han med kort varsel, en match 
som antagligen blir Rezas sista i UFC-sammanhang. I bu-
ren ställs han mot den 28-årige Joaqium Silva som hitintills 
är obesegrad med 9 vinster bakom sig. Silva debuterade i 
UFC 2015 och vann sin senaste match mot Andrew Hol-
brook via knockout 34 sekunder in i första ronden.

Oliver Enkamp mot Nordine Taleb
På söndag kliver en ny svensk fighter upp på UFC-scenen, 
25-årige Oliver Enkamp. Oliver har förutspåtts bli en av 
Sveriges framtida UFC-fighters från den nya generatio-
nens MMA-utövare, han har haft ett stort stöd via fansen 
på sociala medier under #EnkampToUFC och är klar för 
söndagens gala. Oliver fick på grund av skador lämna åter-
bud till medverkande i The Ultimate Fighters 22:a säsong 
men nu är det dags för Oliver att vara den som hoppar in 
efter ett återbud av Emil Valhalla Meek. Oliver möter den 
35-årige fransmannen Nordine Taleb, en rutinerad fighter 
som går in i matchen med 12 vinster och 4 förluster.

Jack Hermansson mot Alex Nicholson
På söndag blir det Jack Hermanssons tredje UFC-framträ-
dande sedan första matchen i september ifjol. Hermans-
son inledde då sin resa med att besegra Scott Askham på 
domslut, men förlorade häromsistens mot Cezar Ferreira 
på submission. På söndag ställs Hermansson mot Alex 
Nicholson som hittills i sin UFC-karriär vunnit en match, 
men förlorat två.
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En UFC-kväll att minnas livet ut
28 maj 2017 av Jonathan Broberg

Det har varit några förtrollade sommardagar i Stockholm. 
Och även om det sägs att värmeböljan och solgasset är till 
ända för den här gången blev det, till slut, en stekande 
svensk UFC-kväll. Gustafsson vann och friade till sin Moa. 
Och det var så vackert på alla sätt att få uppleva detta stora 
idrottsliga och mänskliga ögonblick för The Mauler

Det har blivit en sådan kväll när jag bara skriver och 
skriver och skriver, men inte helt får till det jag vill för-
medla.

Jag har skrivit om inledningen på denna krönika 13 
gånger nu. Och ingen av mina tilltänkta inledningar kan 
med rättvisa beskriva de känslosvall, och det fantastiska 
ögonblick Alexander Gustafsson bjöd oss Globenbesökare 
på.

Och månne är det så det blir när många olika emotio-
ner trippar förbi. Det var en otrolig match han bjöd oss på, 
The Mauler. En av de bästa jag har sett honom göra.

Han mötte Teixeira med mycket rörlighet, snabba 
kontringar och tunga, långa högerprojektiler från distans. 
Egentligen satt vi bara och väntade på ett avslut som kän-
des ofrånkomligt. Men Glover Teixeira är ingen vanlig 
motståndare.

Sällan har jag sett någon vara så illa ute så många 
gånger och ändå reda upp det. Det gick så långt att mitt i en 
Gustafsson-press utbrast en i publiken bakom mig ”men 
kan mannen inte ge upp någon gång”.

Men i mitten av den femte och sista ronden kunde till 
slut inte ens Teixeira stå emot längre. Gustafsson öppnade 
hans gard, hittade in med en vänster och en höger… och en 
höger till. Finito.

Globen jublade som om den höll på att lossna från 
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marken och bjöds på ännu ett känslosamt ögonblick.
Gustafsson kallade upp sin Moa i buren, föll ner på 

knä och friade.
Det kändes som det perfekta slutet på en väldigt spe-

ciell kväll, som återigen tillhörde en väldigt speciell idrot-
tare.

Jag har haft förmånen att jobba en del med Gustafs-
son. Och genom alla år har han förblivit en oerhört ödmjuk 
och trevlig och jordnära kille.

Jag är så glad för hans skull.
Alex är värd allt gott.

I skymundan av det makalösa slutet på kvällen kan jag inte 
låta bli att känna med Reza Madadi. En fantastisk idrottare 
som var värd ett bättre avslut på sin minst sagt färgspra-
kande karriär, om detta nu var hans sista framträdande.

Madadi gjorde egentligen en perfekt match. Han var 
så där ettrig, så där störig och jobbig att möta som när han 
var som allra bäst. Han förlorade på delat domslut i en 
jämn match där jag hade Reza som segrare innan domslu-
tet förkunnades.

Det var inte det här slutet vi ville se. Men så är också 
idrotten.

Alla stunder är inte lyckliga, alla världens tårar faller 
inte av godo.

Även om nu kvällens sista tår ändå var godartad.
Det blev en snöplig förlust också för Nico Musoke 

och Oliver Enkamp gjorde förvisso en bra match, men 
förlorade ändock. Men Jack Hermansson vann stilfullt på 
TKO i den första ronden.

Men kvällen, denna underbara tidiga sommarnatt i 
Stockholm, tillhörde ändå Alexander Gustafsson och hans 
Moa.
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Svenska framgångar vid armbrytar-EM
29 maj 2017 av Jonathan Broberg

EM i armbrytning gick av stapeln förra helgen och det blev 
flera svenska framgångar, bland annat ett silver och ett 
brons i seniorklassen av Viktoria Karlsson respektive Jon-
na Blind. Sammanlagt, med seniorklasser och juniorklasser 
inräknat, blev det 16 medaljer.

Här är samtliga medaljörer:

Seniorklass
Viktoria Karlsson, silver, -60kg höger arm
Jonna Blind, brons, -50kg höger arm
Juniorklass
Elin Janeheim, dubbla guld, -60kg (höger och vänster arm)
U21-klass
Tove Norelius, dubbla guld, -70kg
Masters-klass
Stefan Svensson, silver, -100kg vänster arm
Anna Eriksson, dubbla silver, +80kg
Pirjo Laituri, dubbla brons, -70kg
Camilla Kättström, brons, -80kg vänster arm
Senior grand master-klass
Johnny Jonsson, guld, -100kg höger arm
Johnny Jonsson, silver, -100kg vänster arm
Pirjo Laituri, dubbla brons, -70kg
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Fia Reisek inför VM i armbrytning
30 augusti 2017 av Jonathan Broberg

Det är mindre än en vecka kvar till VM i armbrytning i 
Budapest. En av de som ser fram emot tävlingen är världs-
mästaren i -65-kilosklassen med höger arm, Fia Reisek. 
Samtidigt börjar också den rätta nerven att infinna sig.

– Känslan inför min tävlingsstart på lördag är för-
väntansfull och nervös, säger hon till budokampsport.se.

Ifjol vann Fia Reisek ett guld och ett silver vid VM i 
armbrytning. När mästerskapet återkommer till helgen är 
hon det stora svenska affischnamnet på förhand.

Reisek kommer också i år att få svenskt motstånd då 
Malin Kleinsmith återfinns i viktklassen.

– Det var skitkul att äntligen få startlistorna, många 
namn som jag känner igen väl, men också många nya vilket 
alltid är kul och spännande. Det är tre tjejer som kommit 
upp från -60 vilket är grymt kul. Sedan har jag ju min lag-
kamrat och vän Malin Kleinsmith i min klass i år vilket gör 
mig både glad och nervös, även om jag förlorat mot många 
tjejer genom åren så är nog Malin den som jag tycker är 
värst att möta, med sin brutala explosivitet och oräddhet.

Inför årets mästerskap säger Reisek att hon har gått 
upp i träningstimmar.

– Uppladdningen inför stora mästerskap ser egentli-
gen ganska lika ut, men jag har fler timmar armbrytarspe-
cifik träning inför detta VM.

Hennes målsättning i VM är ödmjuk.
– Mitt offentliga mål är att göra mitt bästa och kom-

ma så långt jag kan i klassen.
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Och visst kan också en regerande världsmästare kän-
na nervositet inför ett nytt mästerskap.

– Känslan inför min tävlingsstart på lördag är för-
väntansfull och nervös, jag känner mig alltid osäker också 
– på om uppladdningen och träningen inför detta varit op-
timal. Vad mer kan jag göra? Och det gör mig lite stressad.

JVM-guld och silver
5 september 2017 av Jonathan Broberg

Det blev ett guld och ett silver för svensk del när armbryt-
nings-VM:s första dag hölls i Budapest.

Elin Janeheim vann guldet i -60-kilosklassen vänster-
arm medan Tove Norelius fick nöja sig med ett silver med 
vänster arm.

Janeheim, som i våras vann dubbla EM-guld, tävlar i 
U18-klassen och Norelius i U21.

Ytterligare ett JVM-guld och silver
6 september 2017 av Annie Bondefelt

15-åriga Elin Janeheim fortsätter att imponera under 
världsmästerskapen i armbrytning. Igår tog hon guld när 
hon vann juniorklassen med vänster arm, idag var det dags 
för höger och hon tog sig enkelt igenom kvalet till final. Fi-
nalen varade bara i någon sekund, ett kvickt tillslag från 
Elin och hon säkrade sitt andra guld mot Barbara Ajpekova 
från Slovakien.

– Det känns ofattbart att jag lyckades i högern när det 
vanligtvis “bara” går bäst i vänstern, säger Elin Janeheim 
till budokampsport.se

Även Tove Norelius tog idag sin andra medalj (U21), 
precis som igår blev det ett silver men denna gång med 
höger arm.
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Fia Reisek vann VM-guld
9 september 2017 av Annie Bondefelt

Under helgen pågår VM i armbrytning i Budapest och idag 
vann den meriterade svenskan Fia Reisek VM-guld när 
hon besegrade Olga Shlizhevskaya från Kazakstan. Fia har 
även chans till medalj imorgon då tävlingarna med höger 
arm hålls.

– Det går rysningar i kroppen just nu och det känns 
otroligt skönt! Ska njuta av känslan en stund till innan det 
är dags att börja ladda om inför höger i morgon, säger Fia 
till budokampsport.se

Sverige och Viktoria Karlsson tog även ett VM-silver 
i 60-kilosklassen, detta efter att svenskan besegrat unger-
ska Henrietta Barzso på hemmaplan i semifinalen. I finalen 
mötte Viktoria ryska Ekaterina Afonina som gått obeseg-
rad genom turneringen och som även vann matchen om 
guldet.

Fia Reisek (till höger) och Olga Shlizhevskaya från Kazakhstan, som 
förlorade i finalen mot Fia. Foto: Roine Andersson.
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EM-guld i en rysarfinal
3 juni 2017 av Jonathan Broberg

EM-finalen i jujutsu mellan William Seth-Wenzel och rys-
sen Denis Belov i -85-kilosklassen i EM i Banja Luka i Bos-
nien blev en svensk framgångssaga. 20-årige William Seth-
Wenzel är bäst i Europa.

– Det är nästan så jag inte tror att det är sant, säger 
han.

Efter att ha eliminerat danske förhandsfavoriten och 
världsettan Mikkel Willard i semifinal inledde William 
Seth-Wenzel EM-finalen mot ryssen Denis Belov med stort 
självförtroende.

Svensken drog upp ett högt tempo och det blev en 
underhållande och spännande final. Det blev till slut 14-
12 till Seth-Wenzels fördel och med det vann han Sveriges 
första EM-guld under mästerskapet hittills.

– Jag försökte vänta ut honom och blocka och sedan 
sätta lite sparkar och så efter det. Otroligt skönt att vinna 
det här guldet. Jag har slagit tre forna världsmästare idag, 
det är nästan så jag inte tror att det är sant.

Guldet är i sig också svensk jujutsus första någon-
sin i denna viktklass. Det är med andra ord en stor skalp, 
och nu är William Seth-Wenzel säkerligen ett av de stora 
svenska medaljhoppen inför VM på hemmaplan i Malmö 
nästa år.

– Det kommer bli väldigt spännande, och World ga-
mes i sommar nu – med den här segern känns det ju defi-
nitivt som att jag har god möjlighet att vinna det också. Det 
är så härligt just nu.
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EM-guld till Fredrik Widgren på födelsedagen
4 juni 2017 av Jonathan Broberg

Fredrik Widgren firade idag sin 23-årsdag. Och vilken pre-
sent han gav sig själv. Widgren vann EM-guld i jujutsu i 
-77-kilosklassen efter att ha besegrat fransmannen Percy 
Kunsa.

Det blev en underhållande final där Widgren satte 
stor press på fransmannen. Så pass att Kunsa till slut blev 
diskad.

– Det återstod väl en minut eller så, jag var i ledning. 
Vi hade båda en varning var sedan tidigare och han försök-
te en teknik mot huvudet som missade och tekniken blev 
genomdrivande, så att säga, och han fick en andra varning 
och då var det slut.

Och hur kände du då?
– Grymt skönt. Otroligt härligt att vinna en stor mäs-

terskapsfinal.
Widgrens nästa uppgift blir World games i juli, men 

ett mål nästa år hägrar redan – VM i Malmö.
– Det ska bli jätteroligt. Nu vann jag EM, jag visar att 

jag kan vinna mot de bästa och om jag skulle lyckas med 
det i Malmö – det vore en dröm som man inte kommer 
kunna toppa.

Fredrik Widgren, som firar sin 23-årsdag i dag, blev 
också utsedd till EM:s bästa manlige fighter.

Det blev ett silver för Max Hederström. Det ryska finalmot-
ståndet i stilen ne waza blev för svårt. Och för Jennie Brolin 
slutade EM med en bronsmedalj.
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VM-guld i BJJ till Maxine Thylin
5 juni 2017 av Annie Bondefelt

Inatt tog Maxine Thylin VM-guld BJJ i svart bälte efter en 
fantastisk prestation under mästerskapen i Long Beach, 
USA.

– Själva finalen var mot min teamkamrat, vi fightades 
inte utan hon gav vinsten till mig. Matchen för att kvalifi-
cera sig till final var supertight dock. Mötte en tuff tjej med 
bra top pressure. Kom in fel i början men lyckades justera 
och sen attackera med en kneebar och attackerade på den 
till matchen var slut. I slutändan var det lika i poäng men 
då jag var den som attackerat och styrt mesta av matchen 
och även hade mest låsförsök så gav domaren matchen till 
mig. Sen jättekul att få stänga viktklassen med min team-
kamrat. Och fantastiskt att få titeln som jag jobbat stenhårt 
för i flera år.

Svenska EM-medaljer i jodo
10 september 2017 av Jonathan Broberg

Det blev en bra dag i Heidelberg i Tyskland för det svenska 
landslaget i jodo. I lagtävlingen blev det guld, och Maria 
Engqvist och Sida Yin vann brons i sina respektive dan-
klasser.

Sverige vann EM-guld i jodo i lag då mästerskapet 
avgjordes i Heideberg i Tyskland idag.

Sverige besegrade Polen i åttondelsfinal, vann över-
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tygande mot Storbritannien i kvartsfinal och i semifinalen 
fick Slovakien respass. I finalen besegrades hemmanatio-
nen Tyskland.

I den individuella tävlingen vann Maria Engqvist 
och Sida Yin brons, där Engqvist tävlade i nidanklassen 
och Yin i godanklassen.

EM-brons till Sida Yin
4 november 2017 av Jonathan Broberg

Det blev en svensk medalj i den individuella tävlingen un-
der EM i iaido i Turin idag. Sida Yin vann brons i godan-
klassen, den näst högsta dangradsklassen.

– Det är kul att få medalj, säger han.
Det blev en svensk medalj i EM i iaido idag. Till slut 

tog Sida Yin ett brons i godanklassen efter att först ha vun-
nit sin kvartsfinal mot fransmannen Jean-Francois Debacq 
men sedan förlorat mot italienaren Davide De Vecchi.

– Jag trodde nästan att jag faktiskt skulle ha tagit den 
matchen, men det var mycket oväntade saker som skedde.

Annars är Yin ganska tillfreds med sitt EM.
– Som vanligt mycket vänta, jag började extremt ner-

vöst men det kändes ändå ganska bra till slut.
I yondanklassen jagade både Patrik Almqvist och 

Jesper Waldestål framskjutna placeringar, men Almqvist 
förlorade i åttondelsfinal och Waldestål i kvartsfinal.

Det blev också kvartsfinalförlust för Martin Lindgren 
i rokudanklassen.

Imorgon väntar lagtävlingen där Sverige har lottats 
in i pool 1 tillsammans med Frankrike och Belgien, där 
Sverige inleder poolen mot just Belgien.
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World Games

Dubbelt brons i jujutsu
29 juli 2017 av Annie Bondefelt

Sverige tog dubbla bronsmedaljer i jujutsu under efter-
middagens World Games-tävlingar i Wroclaw, Polen. Den 
välmeriterade Fredrik Widgren besegrade fransmannen 
Percy Kunsa och det nya stjärnskottet, 20-årige William 
Seth-Wenzel, utklassade Junior David Cabezas Quinones 
från Colombia i sin match.

– Det kan inte bli bättre än så här, säger William Seth-
Wenzel.

Seth-Wenzel besegrade Nicolas Aramis från Schweiz 
enkelt i kvartsfinalen och ställdes i semifinal mot den dans-
ke världsettan Mikkel Willard som tog initiativet och vann 
mot svensken. I bronsmatchen mot Junior David Cabezas 
Quinones från Colombia levererade Seth-Wenzel direkt 
och tog ledningen, han hade vassa tekniker i markkampen 
och matchen avgjordes innan full tid.

– Jag hade lite för mycket respekt för dansken i semi-
finalen, jag kom inte igång ordentligt. I bronsmatchen hade 
jag en bättre tajming. Jag är tacksam över att ha hunnit med 
tre mästerskap på en säsong och att det har resulterat i ett 
JVM-guld, ett EM-guld och ett World Games-brons. Jag 
är jätteglad, det kan inte bli bättre än så här, säger Seth-
Wenzel.

Fredrik Widgren som sedan tidigare har både VM- 
och EM-medaljer ställdes mot tufft motstånd då han mötte 
den meriterade fransmannen Percy Kunsa och den inten-
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siva ryssen Ilia Borok i början av turneringen. Percy Kunsa 
återkom sedan i bronsmatchen där Widgren inledde över-
tygande och tog direkt tre poäng innan en fin fasthållning 
resulterade i 7-0. Trots försök till kontring var Widgren 
överlägsen och vann slutligen med siffrorna 20-6.

– Det var fyra år sen jag tävlade på World Games sist 
och nu har jag äntligen fått revansch. Vi hade en bra game-
plan och jag läste fransmannen lätt, säger Fredrik Widgren.

Som rapporterat tidigare fick Sverige också en heder-
sam fjärdeplacering genom Max Hederström som gjorde 
en imponerande insats under turneringen men hade inte 
marginalerna på sin sida.

Sofia Olofsson vann guldet på World Games
30 juli 2017 av Annie Bondefelt

Den svenska superstjärnan i thaiboxning, Sofia Olofsson, 
tog ännu en triumferande vinst i klassen -54 kilo när hon 
idag vann guldet på World Games. Olofsson gick enkelt 
genom turneringen och ställdes i finalen mot ryska Vale-
riya Drozdova som hon skickligt besegrade genom vassa 
och precisa tekniker.

– Nu är jag verkligen bäst på riktigt. Jag har vunnit 
VM och EM tidigare men jag har aldrig riktigt trott att jag 
är bäst förut, men nu har jag trippeln, säger Sofia Olofsson.

Guldet var det senaste i raden av världsmästarme-
daljer och proffstitlar och än en gång har Olofsson befäst 
sin ranking som den bästa thaiboxaren i världen i sin vikt-
klass. Med fina tekniker och sin fysiska form imponerade 
världsstjärnan och levererade hårda slagserier, vassa knän 
och avbröt ständigt sin motståndares gameplan med snab-
ba svep och hårda sparkar i midjan.

Matchen var lite avvaktande inledningsvis men i 
rond två visade Olofsson sin dominans när hon hela tiden 
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var den som tog initiativet, sparkade tuffa lowkicks och 
behöll en stabil stance och lät sig aldrig påverkas av rys-
kans attacker. Svepen blev fler utefter matchens gång och 
ryskan hade problem med att besvara både Olofssons of-
fensiver och att fullfölja sina egna. I slutet på andra ronden 
hade Olofsson flera slagserier i rad, ryskan såg ut att vekna 
med blev räddad av gonggongen. I sista ronden fortsatte 
Olofsson sin offensiv och motståndaren blev så gott som 
utklassad.

– Jag har aldrig mött ryskan förut, jag såg henne för 
första gången igår så jag höll på att skita ner mig av nervo-
sitet innan. Men efter den första ronden slappnade jag av 
och kunde fokusera på matchen och hittade mina tekniker, 
säger Olofsson.

Tidigare under tävlingarna har Olofsson dominerat 
när hon mött några av de bästa utövarna i världen, i kvarts-
finalen ställdes hon mot den meriterade portugisiskan Ma-
ria Lobo och i semifinalen vann hon över Tristana Tola från 
Peru.

Sofia Olofsson med guld på World Games. Foto: Annie Bondefelt.
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Sommarsamtal med Leif Sunje
17 juli 2017 av Jonathan Broberg

Aldrig förr hade så många tränat gemensamt på en och 
samma matta. När svensk aikido firade 55 år hölls ett läger 
i Eriksdalshallen där Mitsuteru Ueshiba Waka-sensei var 
inbjuden från Japan att undervisa och fira svensk aikido. 
Kanske var det lägret kulmen för en åtta år lång era. Den 
med populäre Leif Sunje vid rodret för aikidoskutan.

Det är en underbar sommardag på Södermalm i 
Stockholm. Grönskan i koloniområdet Tanto spirar.

Leif Sunje ler. Han ser ut över den lilla lunden där vi 
valt att ta några foton.

– Blir det bra här, jag tror det, säger han.
I flera timmar har vi suttit på ett hotell i närheten och 

pratat. Sunje, som har budon stadigt rinnande i sina ve-
ner, har varit avslappnad. Glad. Han ger ett harmoniskt 
intryck.

Han har några månader tidigare stämplat ut som 
ordförande för svensk aikido. Åtta år med styrelseklubban 
i handen blev det. Åtta år där svensk aikido stått för flera 
stora utmaningar, men där idrotten också har tagit stora 
kliv i att bli mer exponerad, mer etablerad och mer lätt -
tillgänglig.

– Det är inte jag som ska säga om det vi gjorde var 
bra nog – det får medlemmarna säga. Men jag hoppas och 
tror att vi bidrog till att göra saker bättre – höja ribban lite. 
Oavsett vilket är jag rakryggad i vad jag stod för som ord-
förande. Och jag är stolt över att vi inom svensk aikido 
ändå har lyckats hålla så pass sams som vi har gjort under 
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de här åren. Jag vet att många var trötta på allt internt tjafs 
som var inom aikidon så det fanns en vilja att mötas och 
vara konstruktiva tillsammans.

Leif Sunje hamnade i aikido på 80-talet. Minnena 
från första passet får honom att le med hela ansiktet. Och 
med en lättare suck också.

– Jag visste att jag och en vän skulle gå till Vällingby 
efter skolan och testa på aikido. Samtidigt hade vi, som 
man alltid gjorde på den tiden, hållit igång på skolgården. 
Vi lekte kull. Jag ramlade och skrapade upp ena knät or-
dentligt. Även om jag var omplåstrad när vi väl åkte till 
träningen, så märktes inte det efteråt när mitt knä hade 
lämnat permanenta blodiga spår på mattkanvasen. De satt 
kvar i åratal efter.

Leif Sunje växte upp i en familj där mamma och pap-
pa var djupt rotade i budon. Hans far var en kendopionjär 
i Sverige och det tedde sig naturligt för dem att Leif också 
skulle pröva budo. Och även om han provade flera andra 
idrotter hängde han alltid kvar i dojon i Vällingby.

1983 åkte Leif och hans mamma till Japan. Och i ett 
spontant infall tog de sig till Hombu Dojo i Tokyo. Det blev 
den första av många färder dit.

– Vi kom in dit och jag minns att det var sköna kon-
traster. I den första dojon var det fullt ös med en massa 
barn som lekte och det var både högljutt och stojigt. Vi gick 
en trappa upp och där i nästa dojo tränade de äldre. Lju-
det av kroppar som möter mattan, inget prat, fokuserat och 
helt olikt träningen som barnen bedrev. Minnena från det 
där besöket kommer fortfarande till mig då och då, och är 
väldigt tydliga.

– Vad har då aikido betytt för dig?
Leif tar ett djupt andetag, blicken blir mer intensiv, 

som om det han ska berätta vore något omfattande. Det 
blir en lång tystnad.
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– Jo. Dojon blev ju en … trygg miljö … där jag kände 
mig hemma. Där jag fått upptäcka och växa i min takt och 
fått känna att jag faktiskt kan något (även om det ju alltid 
är mindre än vad man tror).

Den lärdom Leif Sunje idag har inom aikido, jag 
undrar om den grodde tidigt och om hans tidiga aikidoår 
på sätt och vis lever i den aikido han tillämpar idag.

– Alltså, du ställer frågan i imperfekt. Men jag lär mig 
hela tiden. Varje pass lär jag mig något nytt av. Jag tror att 
aikido är ett livslångt lärande, och vi tar med oss den i de 
faser i livet vi väl befinner oss i just för stunden. Så när livet 

Leif Sunje. Foto: Andrea Embring.
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utvecklas gör din aikido det med. De går lite hand i hand, 
förståelse för aikidon och livet i stort – hoppas jag i alla fall.

– När jag var yngre, vi var otroligt hungriga på att 
lära oss nya saker. Vi tränade jämt. Och där skiljer sig inte 
aikido från låt säga pingis. Ju mer du tränar desto mer 
kommer du att lära dig, om bara suget att lära sig finns. 
Jag tror att svensk aikido nått dit vi är idag just för att det 
finns så många som varit så hungriga på att lära sig, och 
sedermera också då i att lära ut till andra.

– Men jag tror, om jag får vara lite spetsig, att vi kan 
göra saker annorlunda också. Vi kan säkert utveckla hur vi 
tränar fysiskt som mentalt och vi kan också bli ännu bättre 
på att artikulera vad aikido är bra för och hur. Jag tror det 
är nödvändigt om vi ska kunna attrahera flera till att träna 
aikido.

Sunje tar en kopp till munnen, lutar sig tillbaka i sof-
fan i hotellrestaurangen och tar en klunk.

– Aikido i Sverige har varit fruktansvärt diskreta i det 
vi håller på med. Några är jätteduktiga på att nå igenom 
bruset, men jag kan tycka att vi behöver ta en mer naturlig 
plats inom svenskt idrottsliv. Jag vet att vi har utmaningar 
kring kommersialisering och budo överlag, men vi måste 
våga tala om för människor hur bra vi är, hur bra aikido är. 
Om vi inte gör det själva, vem ska då göra det?

– Vi behöver ta oss själva på lite större allvar och åt-
minstone försöka få allmänheten att se vad vi ser. Vi ser 
varandra, vi hjälper varandra. Igenom livet.

Det här är Leif Sunje
Äter helst: God mat
Lyssnar helst till: Bach
Favoritfilm: Nyckeln till frihet
Läser helst: In the dojo av David Lowry (Pretto, jag vet)
(Men användbart :-))
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Favoritväxt: Momiji, japansk lönn
Jeans eller chinos: Jeans
T-shirt eller skjorta: Skjorta
Plats som han gärna besöker igen: En brygga vid vatten där 
det är tyst och lugnt
Fiktiv person som han identifierar sig med: Obi-Wan Ke-
nobi (Hur ska man kunna svara på en sån fråga…)
Egenskap han önskar att han hade: Lite mer stresstålig
Yatsy eller TP: Finns inget eller där…
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Regler för skador vid träning
8 september 2017 av Jonathan Broberg

Efter en tids utredning har Svenska Budo & Kampsports-
förbundet beslutat att införa en rekommendation kring 
hanteringen vid skador uppkomna under träning. Rekom-
mendationen kommer också att läggas fram till årsmötet i 
mars 2018 för att eventuellt bli permanent regelverk.

– Det är ett akut problem då det exempelvis har in-
träffat att aktivt tävlande som blivit knockade på träning 
sedan har åkt till mästerskap innan de har varit helt åter-
ställda, säger SB&K:s ordförande August Wallén angående 
uppkomsten av rekommendationen.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet fortsätter att 
växa och tävlandet inom förbundet ökar generellt sett.

Regelverket gällande skador vid tävling regleras 
tydligt via kampsportslagen, men vid träning är reglerna 
inte fullt så djupgående.

Därför har SB&K:s styrelse utrett regelverket gäl-
lande skador vid träning och kommit fram till en rekom-
mendation för alla inom SB&K att förhålla sig till redan nu.

– Grunden med rekommendationen var att stärka 
upp säkerheten för våra idrottare när det gäller träning. I 
tävlingssammanhang finns ett väl rotat skyddsnät, och vi 
vill överföra stora delar av det nätet till att också gälla trä-
ning.

– Vid knockouter exempelvis finns det tydliga reg-
ler kring karantäntider. Och eftersom hjärnan inte känner 
skillnad på träning och tävling och skadorna därför kan 
vara lika akuta i båda kontexterna, vill vi här rekommen-
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dera våra föreningar att redan nu börja följa det som står 
skrivet i dokumentet, säger styrelseledamoten Elin Bladh, 
som är den som arbetat fram rekommendationsdokumen-
tet.

Styrelsens ordförande August Wallén tillägger:
– Inte minst på grund av kampsportslagen har vi har 

bra regler inom förbundet för hur skador som uppkom-
mit på tävling skall hanteras. Men motsvarande regelverk 
saknas när det gäller träning. Det är ett akut problem då 
det exempelvis har inträffat att aktivt tävlande som blivit 
knockade på träning sedan har åkt till mästerskap innan 
de har varit helt återställda. Det är ohållbart och därför har 
styrelsen arbetat fram den här rekommendationen.

– Även om detta är en mycket viktig och brådskande 
fråga så bedömer vi att förslaget att samma regler skall 
gälla på träning som på tävling är så omfattande att med-
lemmarna måste få säga sitt på årsmötet 2018 innan detta 
blir tvingande. Men vi rekommenderar alla medlemsför-
eningar att börja följa detta omgående.

Regler för barn- och ungdomstävlingar
27 september 2017 av Jonathan Broberg

Budokampsport.se är i Göteborg för en rundresa och inter-
vjua flera olika kampsportare från trakten. En av de är Pilo 
Stylin, före detta styrelseledamot i förbundet, men sedan 
en kort tid tillbaka projektansvarig för utveckling av täv-
lingsformer för barn och ungdomar.

– Barndomen måste få ha ett starkt egenvärde i sig, 
säger Stylin.

Tävling för barn och ungdomar är en relativt het po-
tatis i den dagliga idrottsdebatten. Och även inom Svenska 
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Budo & Kampsportsförbundet blåser förändringens vind.
Och det är lite västliga vindar som sveper in. I Göte-

borg finns Pilo Stylin som är SB&K:s nye projektansvarige 
gällande utveckling av tävlingsformer för barn och ung-
domar.

Han menar att idrotten står inför stora förändringar, 
och det kan också komma att gälla SB&K:s idrotter.

– Vi ser idag att barn och ungdomar generellt flyr 
idrotten till förmån för andra aktiviteter. Idrotten upplevs 
inte som lika attraktivt längre. I de studier som gjorts bland 
barn och unga lyfts tävlingsmomentet fram som ett av de 
centrala problemen. Därför måste vi kika på det.

Pilo hänvisar vidare till barnkonventionen och till 
RF:s anvisning om tävling för barn och ungdomar.

– I barnkonventionen är det väldigt tydligt så att bar-
nets bästa alltid ska sättas i första rummet. Och detta kom-
mer också upp igen i RF:s anvisningar.

Tycker du inte att vi gör det då?
– Jo, det gör vi på det stora hela. Men vi vet också 

att det finns föreningar som skickar barn och ungdomar 
att tävla i fullkontakt utomlands, trots att regelverket som 
finns här i Sverige inte hade godkänt detta. Jag menar att 
de föreningarna faktiskt kan ligga till grund för en uteslut-
ning i förbundet, om de inte slutar med detta.

– Men annars är vårt förbund ganska unikt skulle jag 
vilja säga, eftersom det är så få av medlemmarna som fak-
tiskt tävlar. De allra flesta tränar bara våra idrotter, och det 
gäller i högsta grad även våra yngre medlemmar.

Hur kommer den här processen för dig i ditt arbete att se 
ut?

– Allt idrottande i Sverige styrs till viss del redan, så 
klart. Vad jag avser göra är att kika på hur tävling utförs 
inom våra idrotter och se över hur vi skulle kunna even-
tuellt justera detta till att bli absolut bäst för barnens bästa. 
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För min del handlar idrott om att ha roligt, och vi behöver 
se till att barnen verkligen har kul hos oss när de är igång 
och tävlar. Så jag kommer samla intryck under hösten och 
försöka presentera något konkret förslag i början av nästa 
år, så är det väl sagt.

– Sedan får jag väl hoppas att arbetet inte upphör 
där, utan att vi fortsätter att hitta nya vägar efter det för 
att barn- och ungdomsanpassa tävlingsformerna utefter de 
behov som finns.



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 97

Pelle Bånghäll lämnar landslaget
26 september 2017 av Jonathan Broberg

Förbundskaptenen i landslaget i thaiboxning Pelle Bång-
häll kliver åt sidan. Han lämnar över rodret till Joakim 
Karlsson som tar vid.

– Beslutet är egentligen odramatiskt, jag har helt en-
kelt inte den tid det tar att lägga längre, säger Bånghäll.

Tidigare idag kunde budokampsport.se berätta att 
Joakim Karlsson tar över som ny förbundskapten i thai-
boxningslandslaget.

Den så framgångsrike och omtyckte Pelle Bånghäll 
väljer att kliva åt sidan.

– Beslutet tog jag för en månad sedan ungefär, och 
det är egentligen helt odramatiskt, jag har helt enkelt inte 
den tid det tar att lägga längre. Och sedan tycker jag kanske 
också att tiden nu är den rätta för någon annan att ta vid. 
Och det känns otroligt tryggt att lämna över till ”Jocke” 
och Lena.

Bånghäll har under sin tid som förbundskapten va-
rit delaktig i sanslösa svenska thaiboxningsframgångar. 
Bara under de tre senaste internationella mästerskapen har 
svenskar vunnit nio thaiboxningsguld.

– Alltså, jag är otroligt glad och stolt över våra fram-
gångar. Men jag vill betona att det verkligen är ”våra” 
framgångar. Det största jobbet görs på klubbarna och vi i 
landslaget har sedan sett till att bygga ihop ett lag. Men det 
är klart att den utveckling svensk thaiboxning har haft har 
varit häftig att fått vara en liten del av.

“Gulden tillägnades på något sätt Giang Hoang”
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Men det absolut bästa minnet Pelle har menar han 
är VM i Malaysia 2014, ett mästerskap han inte hade för-
bundskaptensroll i.

– Det stämmer, jag var inte kapten då utan Team ma-
nager. Men jag hade ändå en tydlig roll i landslaget. Jag 
minns att Giang Hoang blev fullständigt blåst på sin VM-
finalplats, och Fredrik Johnson kallade till möte och höll 
ett känslosamt brandtal där alla knöt näven i handen och 
sedan ställde vi oss på läktarna och skrek fram Isa Tidblad 
Keskikangas och Susan Kariuki till VM-guld. Det var en 
fruktansvärt skön känsla och det kändes som att gulden på 
något sätt också tillägnades Giang Hoang. Ett helt maka-
löst minne, egentligen.

Pelle kommer nu att gå tillbaka helhjärtat till Var-
bergs Thaiboxningsklubb och dessutom sitt civila yrke. 
Men kanske dyker han ändå upp i en förbundsroll lite se-
nare.

– Man vet aldrig. Jag har faktiskt givit vår styrelse 

Pelle Bånghäll. Foto: Jonathan Broberg.
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ett bud om att jag kan hjälpa till med juniorverksamheten. 
Däri ligger kanske egentligen mina främsta egenskaper.

Bånghälls fantastiska facit talar för sig självt
26 september 2017 av Jonathan Broberg

Den fryntlige Pelle Bånghäll lämnar alltså sitt uppdrag som 
förbundskapten för det svenska thaiboxningslandslaget. 
Han gör det i en tid då svensk thaiboxning står sig kanske 
starkare än någonsin. Och han lämnar över stafettpinnen 
till Joakim Karlsson: wow, vilken dag detta blev.

Att Pelles egna bästa minne från tiden i landslaget 
inte ens är då han verkade som förbundskapten säger en 
hel del om honom själv.

Att han dessutom tar upp det hemska som inträffa-
de i Malaysia 2014 för Giang Hoang, och hur den svenska 
truppen slöt sig samman under ett sent kvällsmöte och se-
dan ställde sig på läktarna och gastade fram Isa Tidblad 
Keskikangas och Susan Kariuki till varsitt fenomenalt VM-
guld – ja det säger egentligen allt.

Jag var också där den där gången i Malaysia. Och jag 
minns det som om det vore i går. Och fortfarande kan jag 
få rysningar när jag tänker på hur en orkanvind svepte in 
över finalringarna varje gång Isa eller Susan fick in en träff 
på motståndarna. Ett alltigenom oförglömligt minne.

Och ytterligare en sak vi inte får glömma när det gäl-
ler Pelle Bånghäll. Han har alltid haft det lite svårt att fullt 
ut ta ära för det landslag han i mångt och mycket har ska-
pat. Det är i sig en fantastisk tillgång, en bra ledare behöver 
sannerligen inte vara en bra marknadsförare av sitt eget 
namn. En bra ledare är… som Pelle Bånghäll.

”Bra”, förresten…
Två gånger i rad har Bånghäll utsetts till Årets ledare 
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vid Kampsportsgalan, något ingen annan i förbundet bli-
vit.

Det säger också det mesta kring svensk thaiboxnings 
genom tidernas medaljrikaste förbundskapten.

Själv gick jag på avenyn i Göteborg från en intervju 
till en annan då beskedet att Bånghäll lämnar nådde mig.

Det blev en känslosam promenad för mig. För jag 
kom på att Pelle betytt väldigt mycket också för mig. Han 
har alltid varit oerhört professionell i mediesammanhang, 
haft en fin och bra ton i intervjuer och framför allt har han 
varit väldigt lätt att jobba med under mästerskapen.

Jag kommer självklart sakna Pelle, samtidigt som jag, 
precis som många andra, känner otrolig trygghet med Joa-
kim Karlsson som tar över. Jocke är ovedersägligt en av 
landets främsta thaiboxningsinstruktörer, har jobbat nära 
Pelle under senare tid som assisterande förbundskapten 
och har ett otroligt vasst coachöga. Karlsson kommer att 
innebära en kvalitetsgaranti som jag erinrar mig svensk 
thaiboxning verkligen behöver, nu när Bånghäll tackar för 
sig.

Bånghäll har förresten ansvarat för nio svenska guld-
medaljer på de tre senaste internationella mästerskapen, 
VM, EM och VM. Fantastiskt.

Och även organisationen bakom Pelle med Lena Ols-
son, Jocke Karlsson, Pontus Inerupp, Henrik Nässén med 
flera har självklart också varit fullständigt nödvändig för 
thaiboxningsframgångarna.

Och jag undrar om inte namnet Bånghäll kan bli en 
eponym inom svensk thaiboxning. Om inte annat är nam-
net redan en synonym till thaiboxningens framfart under 
den största medaljexplosionen inom svensk kampsport…, 
ja, bannemej någonsin.
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Joakim Karlsson ny förbundskapten för landslaget
26 september 2017 av Annie Bondefelt

Joakim Karlsson är ett välkänt namn i thaiboxningsvärlden 
och har sedan i slutet på 2016 varit assisterande förbunds-
kapten till Pelle Bånghäll. Nu väntar en ny utmaning som 
förbundskapten.

”Vi i styrelsen vill tacka Pelle för all den tid och det 
engagemang han lagt ner under sitt förtroendeuppdrag 
och önskar honom lycka till i allt det han tar sig för i framti-
den. Samtidigt välkomnar vi Joakim Karlsson och ser fram 
emot kommande framgångar”, skriver Svenska Muay 
Thaiförbundet på sin hemsida.

Joakim Karlsson är sedan länge en mycket uppskat-
tad tränare och har själv en lång och framgångsrik karriär 
som aktiv. Förra året började han som assisterande för-
bundskapten och nu tar han ytterligare ett kliv.

– Det har varit ett intressant år som assist där jag fått 
lite mer kött på benen vad gäller uttagningar till landslag 
och mer erfarenhet vid större mästerskap. Nu kommer jag 
ta utmaningarna som de kommer och ta det därifrån, säger 
Joakim Karlsson.

Väl medveten om att många starka länder jagar 
Sverige på den internationella scenen känner den nya för-
bundskaptenen sig trygg inför Sveriges utveckling som 
thaiboxningsnation.

– På klubbarna runt om i Sverige finns en otrolig 
kompetens vad gäller kunskap så jag är inte ett dugg oro-
lig att vi skall tappa vår starka position ute i världen, säger 
Joakim.
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Cornelia Holm ville bli kläddesigner
28 september 2017 av Jonathan Broberg

I närheten av Majorna i Göteborg ligger GBG MMA:s stora 
lokaler, som närmast liknar ett komplex mer än något an-
nat. Cornelia Holm har tagit cykeln till klubben. Hon bör-
jar göra sig redo för match, men inte i landslagsregi denna 
gång – hon är istället helt inställd på proffsmatch. Budo-
kampsport.se fick ett längre snack med Sveriges mest meri-
terade amatör, om en B-uppsats, hennes konstintresse, om 
MMA-karriären och om en kort rapsejour.

Allt medan höstens mörka röst bullrar genom ett 
tyngt molntäcke över Stockholm har Göteborg haft några 
underbara sensommardagar med över 20-gradig värme.

Solen har lyst över staden under hela dagen och även 
när kvällen kryper sig på är det behagligt ute, nästan lite 
medelhavskänsla.

Cornelia Holm lutar sig tillbaka i en fåtölj inne på ett 
kontor i GBG MMA:s lokaler. Hon har lätt till leendet och 
hon sprider ett harmoniskt intryck. Och undra på det. För 
det är när denna intervju skrivs endast formaliteter kvar 
till hennes första proffsmatch i MMA kan offentliggöras.

– Jag kan tyvärr ännu inte säga något om matchen, 
men jag kan säga att det borde bli klart väldigt snart.

Holm är spårvagnsföraren som tagit MMA-världen 
med storm. Hon har vunnit det mesta som går att vinna 
som amatör, och har bland annat VM-guld på meritför-
teckningen.

– Därför känns det som att jag också är klar med 
landslaget. Det har varit en helt fantastisk tid, men det är 
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dags för mig att gå vidare. Jag vill bli bäst i världen och då 
måste jag ta mig an proffsvärlden på samma sätt som jag 
lämnat avtryck i amatörvärlden.

Holm är 29 år. Och efter en bit in i samtalet märks det 
tydligt att hon sannerligen hunnit med mycket under de 
åren. Hon började med jujutsu när hon var runt tio, hittade 
brottning något år senare och var en talang.

– Alltså, jag gillade brottning. Men jag var aldrig rik-
tigt bäst. Jag var straxt under landslaget och har ett JSM-
guld i fristil. Jag har ett brons på seniorsidan också, tror 
jag. Men jag tröttnade lite när jag inte riktigt tog det där 
steget fullt ut. Så jag testade lite boxning och min tränare 
där tyckte att jag hade fallenhet för det. Själv gillade jag att 
få slåss lite.

Inom MMA kom snabbt framgångar. Och när hon 
blev uttagen till landslaget exploderade Holm i sin utveck-
ling. Det blev enorma framgångar och bland annat VM-
guld.

– När du lägger upp det på det viset känner jag att 
jag faktiskt blir rörd nu. Det brukar jag inte bli. Jag brukar 
känna att jag är glad och stolt över gulden, men att det ock-
så bara är en väg att gå för att nå till toppen. Men… jag… 
det klart att det var otroligt häftigt att vinna de gulden.

– Jag minns efter mitt andra guld, jag hade vunnit och 
Gabriella Ringblom som just vunnit sitt guld rusade fram 
till mig och vi kramades och det var en fantastisk känsla. 
Sedan vann ju Irman Smajic guld bara en liten stund se-
nare. Den dagen kommer jag nog aldrig glömma.

Holm beskriver sig själv som nyfiken och lättlärd. 
Hon gillar att utmana sig själv. Och hon har skrivit en B-
uppsats i konst- och bildvetenskap.

– Den handlade om kvinnornas plats inom graffitin, 
så jag intervjuade många graffitimålare. Det var väldigt ro-
ligt och spännande.
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Själv gillar Holm att vara kreativ. Hon gillar att måla 
och sy.

– Jag målar inte så mycket längre, men då och då 
händer det och då är det väl mest blyerts och tusch. Jag 
skulle inte kalla mig konstintresserad, för det känns som 
att man typ måste gå på konstfack och för att vara det fullt 
ut, men jag gillar att uttrycka mig kreativt. Jag gillar att sy 
också. Jag ville egentligen bli kläddesigner, men idrotten 
kom lite i vägen där.

En annan grej som Holm har testat är artistbran-
schen. Hon gillar hiphop och rappade lite för sig själv, och 
en dag fick hon för sig att gå i väg på en ”open-mic-night” 
där hon testade på att uppträda inför publik.

– Hahahaha, oj, nu börjar det nästan bli lite genant 
här. Men ja, jag testade det två gånger. Första gången gick 
det väldigt bra, tyckte jag själv. Andra gången var jag en av 
de sista kvar som skulle framträda, det var väl tre, fyra ful-
la gubbar kvar i publiken och DJ:en körde en lite märklig 
beat, och jag… nej, det blev inte bra kan jag säga. Hahaha.

– Jag hade faktiskt också ett artistnamn, jag kallade 
mig Odd soul. Men jag har lagt rappen lite bakom mig nu. 

Cornelia Holm. Foto: Jonathan Broberg.
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Men ändå, det var spännande att prova på det.
Holm berättar också att hon har ett lite annat förhåll-

ningssätt till MMA-träningen nu när hon förbereder sig för 
proffskarriären.

– Ja, jag försöker göra allt lite bättre än förr. Jag tar 
numera hjälp av en dietist och av en fystränare och jag för-
söker också tänka mer kvalitet än kvantitet i träningen. Jag 
menar, alla kan träna sex timmar om dagen – men det vik-
tiga är hur du nyttjar träningstiden till fullo.

Framgångarna för Holm har också inneburit en del 
reaktioner från människor, vilket i sig kanske kan bygga en 
viss press på att nå resultat.

– Jag försöker att inte tänka så mycket på press uti-
från, för jag är nog den hårdaste av de alla mot mig själv 
ändå. Däremot var det många som visade uppskattning 
när jag vann VM, kollegor som jag kanske inte hade pratat 
så mycket med innan kom fram och tyckte det var kul och 
häftigt.

– Jag är bara otroligt glad över att jag kanske kan göra 
folk glada med mitt idrottande, det är en väldigt fin känsla.

Cornelia Holm klar för Cage Warriors
5 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Nu är det klart. Cornelia Holms proffsdebut i MMA sker i 
Wales den 14:e oktober i Cage Warriors mot portugisiskan 
Diana Felipe.

– Jag längtar nåt så djävulskt, säger hon.
Holm har gjort stor succé inom amatörvärlden i 

MMA och har bland annat vunnit VM-guld och European 
Open.

För ett tag sedan berättade hon att hon tackat nej till 
landslaget och helhjärtat satsar på proffskarriären.
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Och debuten sker således i stororganisationen Cage 
Warriors redan om två veckor, den 14:e oktober.

– Det senaste året har jag tränat hårdare och mer 
fokuserat än någonsin och äntligen ska jag få göra min 
proffsdebut och fukking visa upp Cornelia 2.0. Jag längtar 
nåt så djävulskt!

Cornelia Holm vann proffsdebuten
14 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Proffsdebuten för Cornelia Holm kunde knappast ha gått 
bättre. Holm var stabil och stark, framför allt på marken, 
där hon var klart bättre än det portugisiska motståndet 
Diana Filipe.

Holm har sopat banan med världen i amatördelen av 
MMA:n och ikväll var det äntligen dags för hennes proffs-
debut, mot Diana Filipe i stororganisationen Cage Warri-
ors i Wales.

Och Holm gjorde ingen besviken. Snarare impo-
nerade hon med stabil markgame och en grundstabilitet 
matchen igenom.

Flera gånger fick hon ner Filipe på marken och styrde 
tydligt ronderna sedan därifrån. Precis som vi lärt känna 
henne under landslagsåren.

Matchen blev aldrig riktigt spännande egentligen 
och domarna gav unisont bifall till Cornelia Holm.
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EM i thaiboxning
16 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Idag inleds EM i thaiboxning, förvisso utan svenskt delta-
gande, där de första svenskarna räknas gå in i turneringen 
imorgon (tisdag). Sofia Olofsson är landslagets kanske 
största stjärna, som så sent som i somras vann World Ga-
mes – och hon är taggad.

– Jag ser fram emot EM i Paris av flera anledningar, 
dels har jag aldrig varit i Paris och sedan så har just EM en 
speciell plats i mitt hjärta då det var på EM jag slog igenom 
i Polen 2014, efter det så har det bara flutit på liksom, säger 
hon till budokampsport.se.

EM blir Olofssons andra stora mästerskap under 
2017. I somras vann hon World Games i Polen och i no-
vember väntar proffsmatch i Partille.

Men först EM i Paris.
– Jag har tränat hårt inför EM och för min match i no-

vember mot Iman Barlow så detta bli som ett genrep innan 
25:e november. Motståndet på EM är alltid tufft med län-
der som Ryssland och Turkiet. Jag vet att ryskan jag bese-
grade i World games nu i somras är med så hon lär ju vara 
revanschsugen.

Olofsson menar att det alltid är härligt att represen-
tera landslaget och att hon önskar framgång för en klubb-
kompis.

– Det är alltid kul att få representera Sverige och att 
hänga med de andra i landslaget, vi har en stark trupp vi 
skickar till Paris och jag hoppas vi ska kunna plocka hem 
många medaljer. Någon jag hoppas lite extra på är min 
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klubbkamrat Camilla Danielsson då hon har varit med och 
kämpat några mästerskap nu så det vore kul om det gick 
hela vägen för henne.

Mamic och Axling vann sina EM-finaler
20 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Den fenomenala Patricia Axling vann ännu en mäster-
skapsmedalj. Det blev seger, 29-28, i EM-finalen i thaibox-
ning i Paris över ryskan Mariia Klimova i -57-kilosklassen. 
Och Angela Mamic lyckades också vinna EM-guld. Det i 
-71-kilosklassen mot ryskan Alina Ovchinnikova, efter att 
domaren brutit matchen i den andra ronden.

– Nu har jag vunnit SM, EM och VM två år i rad, jag 
är jättestolt och otroligt glad just nu, säger hon.

Patricia Axling startade finalen i ett sedvanligt högt 
tempo. Hon lyckades komma förbi ryskans större räckvidd 
och hittade direkt fina kombinationer av boxning och spar-
kar.

Det var en väldigt bra första rond där Klimova också 
svarade för en del poänggivande tekniker.

– Jag ville ta tag i det från början. Min tränare Hans 
sade till mig, det sista innan jag klev in i ringen, att ”tänk 
på alla timmar du lagt ner just för det här ögonblicket”. Så 
det gjorde jag, och det gick ju vägen igen. Det är underbart 
att vi vet att det vi gör inte bara funkat en, två eller tre 
gånger. Det funkar, helt enkelt och det är en fruktansvärt 
skön känsla.

Patricia vann både den första och den andra ronden 
vilket gjorde att Klimova var tvungen att vinna på avslut 
i den tredje. Men Axling satte sig aldrig i några större si-
tuationer, även om ryskan vann ronden, var segern aldrig 
hotad.
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– Nu har jag vunnit SM, EM och VM två år i rad, jag 
är jättestolt och otroligt glad just nu.

Och det blev ytterligare ett svenskt guld. I -71-kilos-
klassen lyckades Angela Mamic, som förlorat två tidigare 
mästerskapsfinaler, att bryta den trenden. Och som hon 
gjorde det.

Mamic lät inte ryskan Alina Ovchinnikova få en lugn 
stund och svenskan dominerade kraftigt redan i den första 
ronden.

– Vi sa att jag skulle komma ut bestämt, att jag skulle 
äga matchbilden och det lyckades jag med. Jag kände ti-
digt att jag hade övertag.

I den andra ronden, efter att Mamic tvingat fram en 
räkning och sedan haft en strålande period i ronden med 
många hårda, fina tekniker, bröt domaren matchen.

– Jag har längtat så länge efter det här guldet. Det 
är värt varenda jävla träningstimme att få känna den här 
känslan. Det är sjukt jävla stort, rent ut sagt.

Thaiboxningslandslaget nye förbundskapten Joakim 
Karlsson kunde glatt konstatera att båda dagens svenska 
finalister svarade för storartade matcher.

– Ja, verkligen skönt. Patricia gjorde som hon brukar 
och är enormt jobbig att möta och är troligt stark och svår-
stoppad. Hon har gång på gång bevisat sin storhet. Angela, 
ja, herregud. Jag har aldrig någonsin sett henne så här bra. 
En fantastisk utveckling. Jag är enormt glad och stolt idag.

Sofia Olofsson överlägsen i EM-finalen
21 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Det blev återigen en ny stor internationell mästerskaps-
framgång för Sofia Olofsson. Hon var fullständigt domi-
nant i dagens EM-final i -54-kilosklassen mot fransyskan 
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Juliette Lacroix. I den tredje ronden, efter två snabba räk-
ningar bröt, domaren matchen.

– Otroligt skönt att vinna igen, säger Olofsson.
EM-finalen mellan hemmahoppet Juliette Lacroix 

och Sofia Olofsson blev en svensk uppvisning.
I den första ronden tog Olofsson hand om matchen 

direkt och satte på sedvanligt manér upp ett furiöst tempo.
– Tanken var att jag skulle ta första ronden för att sät-

ta press på henne. Och när jag väl vann den kände jag att 
jag hade kontroll på händelserna. Det är väldigt skönt att 
få en sådan inledning.

Den andra ronden blev än mer Olofssons. Hon visa-
de hela sitt breda register där hon var stark i klinch, myck-
et bra på distanstekniker och hittade in med fin boxning. 
Ronden dömdes till Olofsson med lite ovanliga siffrorna 
10-8.

– Jag gjorde en bra andra rond och en bra match 
överhuvudtaget.

Den tredje ronden hann knappt komma igång för-
rän fransyskan fick en räkning. Och inte långt senare kom 
ännu en. Och när Olofsson riktade flera hårda kroppsknän 
bröt så domaren matchen.

– Det var förstås väldigt skönt. Jag har varit nervös 
inför det här mästerskapet och det så jäkla härligt att det är 
över och att det gick så här bra. Det är mitt första EM-guld 
sedan 2014, så det betyder väldigt mycket för mig. Även 
om World Games-guldet i sommar är det största jag har 
vunnit hittills.
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Sofia Olofsson tar EM-guldet. Foto: Jonathan Broberg.

Andreas Gardasevic tar EM-guldet. Foto: Jonathan Broberg.
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En djup ära att se Olofsson i ringen
21 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Jag tänker så här, alltmedan natten drar in över Paris – av 
alla jordens tidender, alla dessa oändliga år, är jag väldigt 
glad över att min jordvandring råkade sammanfalla med 
Sofia Olofssons.

Idag åt jag ratatouille och anka till lunch, och det fick 
mig att tänka på filmen Råttatouille.

I den sägs: Vem som helst kan inte bli en stor konst-
när, men en stor konstnär kan komma varifrån som helst.

Svensk thaiboxnings just nu största konstnär heter 
Sofia Olofsson. Hon går sannolikt inte att stoppa. Bäva 
månde Iman Barlow den 25:e november, säger jag.

Det blev en ny storstilad svensk finaldag i Paris. 
Under gårdagen vann Patricia Axling och Angela Mamic 
guld, idag var det Olofssons, (kanske turneringens säkras-
te guld på förhand) och Andreas Gardasevics (sannolikt 
EM:s största överraskning) tur.

Sofia Olofsson detroniserade stackars fransyskan 
Juliette Lacroix. Matchen hölls vid liv (nåja) fram till den 
tredje ronden, då Olofsson lade in en växel till. Det blev 
genast två snabba franska räkningar och när en kanonad 
av knän träffade Lacroix strax därpå hade domaren inget 
annat val än att bryta tillställningen.

Olofssons furiösa tempo är beundransvärt. Det är 
frågan hur man ska göra för att besegra henne. I dagens 
final visade hon klass i klinchen, hon var strålande i spar-
karna och boxningen var utmärkt den också. Det var fak-
tiskt länge sedan jag såg något liknande. Jag häpnade.

Landslagsdebutanten Andreas Gardasevic lär vi få 
tala många gånger till om. Det fanns en stund i början av 
den andra ronden som hade kunnat bryta ner den bäste. 
Gardasevic hade förlorat rond ett, och hamnade i lite svå-
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righeter inledningsvis i den andra ronden också.
Där och då hade kanske någon annan varit lite nöjd 

med ett silver som debutant, kanske hade man då (under-
medvetet) börjat tänka på hur bra turnering man faktiskt 
ändå gjort. Men inte Gardasevic.

Han vände på matchen, kämpade sig till en direkt 
avgörande tredje rond – och var stundtals briljant i den. 
Segern över Sartakov var som hämtad ur vilket stordrama 
som helst, och luktar för mig bara rakt igenom klass. Jag 
kommer nog aldrig glömma den här matchen, finalen i -86 
kilo i Paris den 21:a oktober 2017.

Sverige vann alltså fyra guld och fyra brons i EM och 
slutade femma i medaljligan. Nye förbundskaptenen Joa-
kim Karlsson ska vara mycket nöjd med sitt första interna-
tionella mästerskap.

Och en sak till: det har varit sommarvärme i Paris de 
har dagarna. När jag vandrade hem till mitt hotell gjorde 
jag det i bara en pikétröja. Befolkningen här är dock betyd-
ligt mer påklädda.

Men jag vet att vädret värmt dessa underbara EM-
dagar i Paris.

Och så är det en djup ära att se Sofia Olofsson i ring-
en.

Andreas Gardasevic vände och vann EM-guld
21 oktober 2017 av Jonathan Broberg

Landslagsdebutanten Andreas Gardasevic, 27, från Halm-
stad stod för en stor skräll när han vann finalen i -86-kilos-
klassen i EM i thaiboxning i Paris. Han vände ett prekärt 
underläge från den första ronden till seger.

– Jag vet fan inte vad som hände, men jag är så otro-
ligt glad. Jag ville verkligen ha med guldet hem, säger han.
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Finaler i thaiboxnings-EM har sannerligen varit Sve-
riges grej. Fyra finalister, fyra guld. Men den största knal-
len, ja kanske under hela EM, stod nog Andreas Gardase-
vic för.

Gardasevic, som imponerade stort i sin semifinal 
i onsdags, inledde inte fullt så imponerande mot ryssen 
Mikhail Sartakov. Ryssen kändes bättre igenom den första 
ronden som gick till rysk favör, 10-9.

– Jag började inte särskilt bra, men jag ville verkligen 
komma hem med guldet. Så jag gav allt jag hade.

I den andra ronden började Gardasevic växa in i fi-
nalen på allvar. Han bromsade effektivt ryssens offensiv 
och satte själv många fina tekniker, fram för allt i klinchen.

– Han var lurig och jobbade bra på distans så jag ville 
komma runt det, och det gick ju bra. Jag kände också att jag 
var starkare rent konditionsmässigt.

Och det syntes i den tredje ronden. För även om 
matchen hela tiden var jämn var det Gardasevic som hade 
fått guldvittring. Och han dömdes också till segern, 29-28 
eller 2-1 i ronder om man så vill.

– Jag vet fan inte vad som hände… jag vet inte. Det är 
helt otroligt detta. Sjukt. Jag har svårt att sätta ord på det, 
men jag har verkligen kämpat hårt under en längre tid och 
lagt ner hela min själ i thaiboxningen. Det känns som att 
slitet var värt det när man står här nu.

Med det slutade den svenska medaljskörden under 
EM i Paris med åtta medaljer, fyra guld och fyra brons.
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VM i MMA
18 november 2017 av Annie Bondefelt

Sverige har idag två tagit två VM-guld i MMA under mäs-
terskapen i Bahrain.

Anna Astvik, som följde sin gameplan till punkt och 
pricka under semifinalen, tog därmed finalplatsen efter 
vinst mot Ayan Tursyn från Kazakstan. Idag klev Anna in 
i buren mot Hannah Dawson från Nya Zeeland och vann 
VM-guldet efter enhälligt domslut.

– Hon var helt klart den tuffaste motståndaren det 
här VM:et. Hon var mycket starkare än vad jag hade för-
väntat mig och jag själv hade en dålig dag kände jag men 
viljan hjälpte mig till segern, säger Astvik.

Även Serdar Altas klev in i oktagonen idag mot Yer-
naz Mussabek från Kazakstan och klev ut som VM-guld-
medaljör.

Det blev sedermera ytterligare två svenska guldfull-
träffar, då Khaled Laallam och Irman Smajic fullbordade 
en svensk finalsuccé.

Irman Smajic försvarade sitt VM-guld
20 november 2017 av Annie Bondefelt

Sverige tog under helgen inte mindre än fyra VM-guld 
under mästerskapen i Bahrain och blev därmed den mest 
framgångsrika nationen. En av vinnarna var Irman Smajic 
som klev in som regerande världsmästare och åkte hem till 
Sverige med ytterligare ett VM-guld.
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I semifinalen vann Irman mot Cameron Dempsey 
från Australien genom submission och i finalen fick han 
möta Le Vins från Kazakstan.

– Finalen var cool, 22 meter catwalk in till oktagonen 
och fullt med ljud- och ljuseffekter. Själva fighten var su-
pertuff, jag fick möta en grymt tuff motståndare med brott-
ningsbakgrund. Vår plan var att hålla det stående och om 
han skulle in och vilja ta ner så skulle det göra ont att ta sig 
dit, jag bröt handen i första ronden och det gjorde ju inte 
saken lättare men jag lyckades bra med min game plan och 
fick han dit jag ville. Efter några riktigt hårda träffar kän-
des det som luften gick ur honom, säger Irman.

Irman klev in i VM som regerande mästare upplevde 
att motståndet var hårdare än det föregående året.

– Att kliva in som världsmästare var extra coolt. Jag 
fick speciella kläder i guld och gult och det var en mäktig 
känsla helt enkelt, man var herren på täppan. Men det kän-
des tuffare i år, alla var mycket duktigare och det var fler 
nationer på plats. Man fick gräva lite djupare men därför 
smakar guldet ännu bättre och sötare idag. Sen att ena han-
den är i gips är en annan femma, skrattar Irman.

Khaled Laallam: “Det fanns kvar krut i nävarna”
21 november 2017 av Annie Bondefelt

I helgen var det finaldags under VM i MMA i Bahrain, 
en av svenskarna som gick in i buren var 22-årige Khaled 
Laallam från Stockholm.

Nu berättar Khaled om uppladdningen, guldet och 
framtiden.

– Jag var väldigt nervös inför finalen, kändes som 
att något märkligt hänt med tiden när jag stod i uppvärm-
ningsytan, hur en minut inte längre var “bara en minut”. 
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Jag kände att min kropp var ganska sliten, tröga lår efter 
att jag brottats med min coach, sköna styng i pannan efter 
en spark från motståndaren och ett öga med lite blod i från 
första matchen, men det fanns kvar krut i nävarna kände 
jag, säger Khaled.

– Efter första ronden insåg jag att motståndaren jag 
mötte var en duktig grappler och att de största farorna var 
att antingen bli utstrypt eller fastna i ett lås.

Därför bestämde jag mig för att förstöra hans game 
med starka slag som kom från kontrollerade positioner. 
“Position before submission” – tänk, fast i form av ground 
and pound, fortsätter Khaled.

– Receptet på en bra uppladdning var i mitt fall trä-
ning, ordentlig kost och att vara omgiven av rätt männis-
kor. Jag mådde bra mentalt, kroppsligt och i själen vågar 

Khaled Laallam gläds åt VM-guldet i MMA med coachen Jimmie Jen-
sen (till vänster). Foto: Christer Ringblom.
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jag påstå. Då kan man också öka intensiteten i träningen 
utan risk för att det brister, säger Khaled.

Trots helgens enorma framgång för Khaled i VM har 
han fortfarande fötterna på jorden, framtidskonceptet är 
att skynda långsamt.

– Jag har lagt all fokus på VM och inte tillåtit mig 
själv att tänka på vad som händer efter, därför kan jag inte 
riktigt ge ett konkret svar. Jag vill påbörja en professionell 
karriär, men vill inte ha för bråttom heller. En vis person 
gav mig rådet att skynda långsamt, avslutar Khaled.
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Sofia Olofsson nominerad till Jerringpris
22 november 2017 av Annie Bondefelt

Nomineringarna till Radiosportens Jerringpris är offentlig-
gjorda och en av de utvalda är thaiboxaren Sofia Olofsson 
från Stockholm.

– Jag är hedrad och så otroligt glad över nominering-
en, men inte bara för min egen skull utan även för thaibox-
ningen och kampsporten, säger Olofsson.

Sofia Olofsson har en gedigen meritlista och slog 
igenom internationellt under EM 2014 där hon tog guld-
medaljen. Utöver ytterligare ett EM-guld nu i höstas mot 
fransyskan Juliette Lacroix är Sofia även femfaldig svensk 
mästarinna, tvåfaldig nordisk mästarinna och hon vann 
också VM-guldet 2016. I somras tog hon guld i World 
Games mot ryska Valeriya Drozdova och utnämndes till 
”Athlete of the year”. Under åren har hon också hunnit 
med ett antal proffsturneringar och tagit hem titlarna som 
WMC:s Europa- och världsmästarinna.

Sofias nästa utmaning är redan nu på lördag då hon 
kliver in i ringen mot Iman Barlow under Rumble of the 
Kings för att försvara sin WMC-titel i bantamvikt.
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Sofia Olofsson behåller WMC-bältet
25 november 2017 av Jonathan Broberg

I en fullständigt underbar thaiboxningsmatch mellan So-
fia Olofsson och Iman Barlow i Partille Arena försvarade 
Olofsson sitt proffsbälte i organisationen WMC och måste 
nu betraktas, en gång för alla, som världens bästa thaibox-
are i bantamvikt, -53,5kg.

– Det här är overkligt, det händer inte, säger hon.
Sofia Olofsson vann supermatchen på Rumle of the 

kings i Partille mot Iman Barolw. Därmed försvarar hon 
sitt proffsbälte i WMC.

Sofia Olofsson satte direkt upp ett högt tempo i match 
och var rakt igenom den som drev matchen. Hon lät inte 
Barlow få en lugn stund, samtidigt som hon var obeveklig 
i klinch.

– Det här känns helt overkligt, det händer inte. Jag 
menar, hon har över 100 matcher och nu är jag förbi henne. 
Det är otroligt härligt, även om jag inte förstår vad som har 
hänt.

Det var framför allt en detalj i matchen som fällde 
avgörande enligt henne själv.

– Jag var starkare och kunde nyttja det i klinchen 
bäst. Det tror jag var det som gjorde att jag vann. Men Bar-
low var otroligt bra.
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Ambassadörer för stort folkhälsoprojekt
13 december 2017 av Jonathan Broberg

Tidigare i höstas tecknade Svenska Spel och Svenska Budo 
& Kampsportsförbundet ett avtal gällande projektet Fram-
åt för fler i rörelse, ett arbete som Svenska Spel och RF drog 
igång gemensamt. Nu kan vi berätta att SB&K:s två ambas-
sadörer för projektet blir thaiboxaren Patricia Axling och 
jujutsuns Fredrik Widgren.

– Det är en ära för mig, säger Widgren.
Svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Det visar 

flera studier.
Bland annat har Centrum för idrottsforskning flaggat 

för att två av tre fyraåringar inte kommer upp till världs-
hälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 mi-
nuters fysisk aktivitet per dag.

Det vill idrotten ändra på och Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet står självfallet bakom initiativet. 
Och nu är två stjärnor från vårt förbund klara som ambas-
sadörer för Framåt för fler i rörelse, det handlar om världs-
mästaren i thaiboxning Patricia Axling och EM-guldme-
daljören i jujutsu Fredrik Widgren.

– Det är verkligen ett ämne som berör mig. Att män-
niskor är mer stillasittande är ett problem, och jag hoppas 
kunna bidra till att vi förhoppningsvis vänder den tren-
den. Det är en ära för mig att vara en av ambassadörerna 
för det här fina projektet som RF och Svenska Spel har dra-
git igång, säger Fredrik Widgren.

Thaiboxaren Patricia Axling, som vunnit SM, EM och 
VM två år i rad, håller med Widgren.
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– Det var med stolthet och glädje som jag tackade 
ja till ambassadörsskapet. Syftet är att bryta den stigande 
trenden med ökat stillasittande och en passiv vardag. Man 
vill få människor framåt i rörelse oavsett ålder, ung som 
gammal. Den fysiska hälsan går ofta hand i hand med den 
psykiska hälsan och för mig känns det hedrande att ha fått 
förfrågan om att vara med och bidra till en förändring i den 
här typen av frågor som är viktiga för samhället.

– Jag är sedan tidigare ambassadör för “En frisk ge-
neration” vars vision är att få världens friskaste barn. Det 
glädjer mig att det börjar röra på sig och att ”nyckelperso-
ner” fått upp ögonen för att vi behöver en aktiv förändring 
och måste öka vår medvetenhet för att påbörja en föränd-
ring av våra vardagliga val som i slutändan blir betydande 
livsval, säger Axling.
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Verksamheten 2017

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 25:e mars på World Trade 
Center i Stockholm var 99 föreningar representerade med 
sammanlagt 152 röster. Ordförande för stämman var Erik 
Åsbrink. 

Motioner
Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit till 
Förbundsstyrelsen, med yttrande från Förbundsstyrelsen.

Armsport
Motionen 2016:1 ang. att idrotten Armsport bildar ett eget 
underförbund. Motionen föredrogs av Anders Axklo. För-
bundsstyrelsens svar på motionen föredrogs av August 
Wallén som föreslog stämman att bifalla motionen. Stäm-
man beslutade enhälligt att bifalla motionen.

All Style
Motionen 2016:2 ang. inträde av idrotten All Style. Motio-
nen föredrogs av Thabo Motsieloa. Förbundsstyrelsens 
svar på motionen föredrogs av Marcus Widengren som fö-
reslog stämman att bifalla motionen.

Därefter följde ett antal talare. Yvonne Lin yrkade på 
att bordlägga motionen. Yvonne Lin påpekade att Svenska 
Kung fu & Wushuförbundet inte fått svar från Förbunds-
styrelsen på deras fråga gällande sanktioneringsrätten för 
tävlingen All Style. ”Skedde överförandet av sanktione-
ringsrätten till Svenska kickboxningsförbundet korrekt?”
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Förbundets ordförande August Wallén svarade att 
den nuvarande styrelsen inte fått denna fråga. Stämman 
gick till beslut att motionen skulle bifallas alternativt bord-
läggas och hänskjutas till Förbundsstyrelsen. Votering be-
gärdes. Stämman beslöt med 57 röster mot 53 att bordlägga 
motionen och hänskjuta den till Förbundsstyrelsen.

Ne-waza
Motionen 2016:3 ang. Svenska Jujutsufederationens rätt till 
SM-status för formen Ne-waza samt propositionen 2016:3 
ang. Svenska Jujutsufederationens rätt till SM-status för 
formen Ne-waza. Motionen föredrogs av Daniel Norrgård. 
Förbundsstyrelsens yttrande över motionen samt för-
bundsstyrelsens proposition föredrogs av August Wallén 
som föreslog stämman att bifalla motionen.

Därefter följde ett antal talare. Ulf Elm, ordförande i 
Svenska BJJ-förbundet, yrkade på avslag på motionen och 
förbundsstyrelsens proposition i ärendet. Martin Jansson 
från Stenungssunds Kampsportsakademi yrkade på av-
slag på motionen.

Stämman gick till beslut. Votering begärdes. Stäm-
man beslöt med 83 röster mot 36 röster att avslå motionen 
och därmed även avslå Förbundsstyrelsens proposition 
2016:3 ang. Svenska Jujutsufederationens rätt till SM-status 
för formen Ne-waza.

Efter beslutet önskar Daniel Norrgård justera lydel-
sen i motionens andrahandsyrkande. Det reviderade yr-
kandet löd i sin helhet:

”SvJJF yrkar vidare, för det fall förbundsstämman 
inte avkunnar bifall till yrkandet enligt punkt 1 ovan, att 
förbundsstämman lämnar ett bindande uppdrag på för-
bundsstyrelsen, att intill nästkommande ordinarie för-
bundsmöte utreda med förslag till förbundsstämman över 
hur regelverket/stadgarna skall tillämpas, utifrån besva-
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rande lydelse, för att undvika kollision mellan idrotter i 
egna UF vid snarlika/lika tävlingsregelverk och ändå beva-
rande av idrotternas egenarter för att inte riskera att 2009 
års beslut om olika idrotters erkännande kan ifrågasättas.”

Martin Jansson yrkade på avslag på Daniel Norr-
gårds yrkande. Stämman beslutade med acklamation att 
avslå yrkandet.

Propositioner
Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hän-
skjutits till förbundsstämman, (propositioner).

Stadgeändring
Propositionen 2016:1 ang. Stadgeändring av 3 kap. 5 § 5.1 
och 4 kap. 2 § 2.1 och 7 § 7.1. Propositionen föredrogs av 
förbundets ordförande August Wallén. 

Propositionen innebar att förbundsstyrelsen förutom 
ordinarie ledamöter även skulle bestå av två suppleanter. 
Efter diskussion angående i vilken ordning suppleanterna 
skulle inträda i händelse av frånvaro av ordinarie styrelse-
ledamot framfördes förslaget att stämman skulle besluta 
om detta. Stämman beslutade att bifalla propositionen. Be-
slutet fattades enhälligt av stämman. 

Defendo
Propositionen 2016:2 ang. Defendo som ny idrott i under-
förbundet Kampkonst. Propositionen föredrogs av Mar-
cus Widengren från förbundsstyrelsen. På stämman fanns 
ingen representant från Defendo varför Daniel Norrgård 
föreslog att propositionen skulle bordläggas. Stefan Jans-
son yrkade på att följa Förbundsstyrelsen förslag att bifalla 
propositionen. Efter en kort diskussion gick stämman till 
beslut. Stämman beslutade att avslå propositionen.
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Val
Ordförande
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att 
välja om August Wallén till förbundets ordförande.
Ledamöter
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att 
välja följande ledamöter i förbundsstyrelsen:
Fredrik Gundmark, omval
Johanna Rydberg, omval
Virpi Alajarva, omval
Marcus Widegren, omval
Elin Bladh, nyval
Tobias Back, nyval
Suppleanter
Patricia Kazimierczak, förstasuppleant
Clara Wetzelmayr
Revisorer
På valberedningens förslag omvaldes Thomas Lönnström 
(auktoriserad) och Christian Lund. 
Revisorsuppleanter
På valberedningens förslag omvaldes Jens Karlsson (auk-
toriserad) och Hans Brändström.
Valberedning
Stämman beslutade att välja om Jöran Fagerlund till ord-
förande i valberedningen. Till övriga ledamöter omvaldes 
Anders Pettersson och Irene Brändström. 

Kansliet
Vid utgången av 2017 hade kansliet sex anställda plus två 
projektanställda:

Mona Lundkvist, generalsekreterare och chef för 
kansliet, Jonathan Broberg, informationsansvarig, Annie 
Bondefält, informationsassistent som erbjöds en tillsvida-
reanställning, Magnus Ledin, utbildningskonsulent, elit- 
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och distriktsansvarig, och hans vikarie Sofia Arnbom som 
erbjöds en tillsvidareanställning när Magnus kom tillbaka 
från föräldraledighet, Matilda Ritzén, kanslist.

Pilo Stylin och Disa Glaser projektanställdes under 
året för att genomföra kartläggningar av vår barn- och 
ungdomsverksamhet. Vi har också haft Sven Knutsson 
som anlitad ekonomikonsult.

Kommittéer
Till juridiska nämnden utsågs Veera Littmarck, Peter Dahl-
qvist och Martin Persson. Kommitténs ordförande är Veera 
Littmarck.

Till kommittén för personer med funktionsnedsätt-
ning utsågs sittande. Ordförande för kommittén för perso-
ner med funktionsnedsättning är Mike Wall.

Till medicinska kommittén utsågs sittande. Ordfö-
rande för medicinska kommittén är Pontus Inerup.

Till utbildningskommittén utsågs sittande. Ordfö-
rande för utbildningskommittén är Fredrik Gundmark.

Medlemsantal
Här är antalet medlemmar inom förbundets idrotter. Poj-
kar och flickor är de i åldrarna till och med 20 år.
 Medlemsantalet minskade totalt sett under 2017. 
Från att vid utgången av 2016 ha varit 44.361 medlemmar, 
sjönk den siffran under fjolåret med 1.990 personer.

Av förbundets 28 idrotter växte 13 i medlemstal. 
Några av förbundets idrotter innehar inte någon aktivitet i 
dagsläget och därför är medlemsantalet 0.

Idrott Totalt Pojkar Män Flickor Kvinnor
Aikido  3774  1263  1297  481  733
Armsport 377 181 63 71 62
Brazilian Jiu-jitsu 5338 2667 1467 488 716
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Bujinkan 527 243 147 69 68
Capoeira 1040 157 346 169 368
FMA 89 51 9 15 14
Glima 7 6 1 0 0
HEMA 377 261 37 62 17
Iaido 260 182 22 42 14
Jodo 105 59 21 18 7
Ju-jutsu 7423 1701 3321 664 1737
Kempo 177 36 71 22 48
Kendo 580 287 187 55 51
Kickboxning 3020 976 819 682 543
Krav Maga 602 301 76 134 91
Kyokushinkai 3653 827 1517 329 980
Kyudo 89 54 1 33 1
MMA 2288 1401 564 206 117
Muay Thai 7755 3254 2136 1379 986
Naginata 28 7 5 9 7
Sambo 0 0 0 0 0
Savate 0 0 0 0 0
Shorinjikempo 231 67 91 12 61
SubmissionWrest. 2333 1222 613 284 214
Sumo 0 0 0 0 0
Systema 73 34 22 8 9
Taido 338 53 150 38 97
Wushu 1887 586 712 261 328
Total 42371 15876 13695 5531 7269

Totalt antal män: 29571 69,79%
Totalt antal kvinnor: 12800 30,21%

Distrikt
Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har 
SB&K en uppdelning med självständiga specialidrottsdi-
striktsförbund (SDF). SB&K:s medlemsföreningar är an-
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slutna till det distriktsförbund där de är geografiskt hem-
mahörande. RF:s distrikt är i princip desamma som de 
svenska länen, medan SB&K har nedanstående sju distrikt.

Distrikt Övre Norr utgörs av Norrbottens län och 
Västerbottens län.

Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och 
Västernorrlands län.

Distrikt Mellan utgörs av Dalarnas län, Värmlands 
län, Södermanlands län, Örebro län, Uppsala län, Väst-
manlands län och Gävleborgs län.

Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund 
utgörs av Stockholms län och Gotlands län.

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hal-
lands län.

Distrikt Öst utgörs av Östergötlands län, Jönköpings 
län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne 
län.

Distrikt Totalt Män Pojkar Kvinnor Flickor
Övre Norr 2599 848 938 298 515
Nedre Norr 1218 455 377 163 223
Mellan 6608 2595 2175 796 1042
Sthlm/Gotland 12455 4787 3900 1604 2164
Väst 9817 3705 2972 1462 1678
Öst 4156 1644 1339 507 666
Skåne 6044 2103 2128 781 1032
Totalt 42897 16137 13829 5611 7320

Information
SB&K har under 2017 satsat vidare på information och me-
dialt arbete. Jonathan, som varit förbundets informatör i 
snart nio år, har fått assistans av Annie Bondefelt som an-
ställts tillsvidare som informationsassistent.
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Och under 2017 har också nya stora projekt startats 
upp, rent kommunikativt. Med god assistans av den forne 
radiosportreportern Kenneth Range har Kampsportspod-
den startats. Tio ordinarie avsnitt har hunnit sändas, samt 
en julkalender under december månad. Podden har också 
tagits in i stora poddplattformar som acast och itunes, ex-
empelvis.

En annan stor satsning sjösattes under hösten genom 
att Budokampsport-TV lanserades. Webb-tv:n har hunnit 
bevaka bland annat EM i iaido och SM i kendo. Dessutom 
har flera intervjuer och andra former av inslag visats, och 
under 2018 kommer Budokampsport-TV bland annat att 
fortsätta försöka sända kampsportstävlingar live, och vara 
en naturlig samlingskanal för förbundets idrotter när det 
kommer till rörligt material.

I övrigt fortgår det mediala arbetet och allt fler budo- 
och kampsportsbragder gestaltas i media, där bland annat 
EM i thaiboxning i Paris under hösten hade stor spridning.

I sociala medier fortsätter vi att flitigt använda vår 
facebook och instagram. Förbundet förfogar också över ett 
Twitterkonto. 

Annars har återigen vår hemsida, budokampsport.
se, varit den centrala och allra starkaste informationska-
nalen, där förbundsinformation blandas med nyheter, 
reportage och krönikor. Hemsidan, som byggdes om un-
der 2016 till responsiv, har också utvecklats i takt med att 
Kampsportspodden och Budokampsport-TV har startats.

Ungefär 600 artiklar har publicerats under 2017 och 
enligt Google Analytics har 109.000 unikare besökare hittat 
in till hemsidan under året. Användandet av hemsidan i 
olika format ser ut som så att 62% av besökarna nådde till 
budokampsport.se via mobiltelefon, 32,6% via dator och 
5,4% via surfplatta.
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Utbildning
Under året har SB&K genomfört sju steg 1-utbildningar, 
sju steg 2-utbildningar och en steg 3-utbildning. Utbild-
ningarna genomfördes i Göteborg, Karlskrona, Linköping, 
Lund, Malmö och Stockholm. Sammanlagt licenserades 
115 steg 1-tränare, 65 steg 2-tränare och 14 steg 3-tränare.

Aktiva utbildare på tränarutbildningarna under 
året har varit Altan Celik, Christian Sandberg och Fredrik 
Gundmark. Frej Levin samt Gabriella Ringblom har utbil-
dat sig för att framöver själva leda tränarutbildningar.

En barnledarutbildning genomfördes i Stockholm 
med 19 deltagare. Utbildare var Urban Aldenklint.

Anna Strandberg (muaythai), Dalia Ali (kickboxning 
och wushu/kung fu), Fredrik Widgren (jujutsu), Otabek 
Ergashev (muaythai) samt Vendela von Fluck (taido) kom-
binerar sina elitidrottssatsningar med högre studier i Sport 
Campus Swedens verksamhet.

Elitidrottssatsning
SB&K erhöll ifrån RF ett landslagsstöd på 1.100.000 kronor 
(980.000 kronor år 2016). Landslagsstödet kompletterades 
med att SB&K sköt till ytterligare 254.000 kronor.

Under 2017 års senare del tog elitutvecklingsprojek-
tet ett stort kliv framåt. Helena Hugosson kontrakterades 
på en projektanställning för att utveckla projektet. Från att 
primärt ha varit fyra deltagande idrotter (taido, kyokushin, 
MMA och kendo) utökades projektet till att även innefatta 
armbrytning, shorinji kempo och submission wrestling. 

Hösten bestod av fystester, tyngdlyftningswork-
shops, föreläsningar samt att det även fanns möjligheter 
för landslagsaktiva att träna styrketräning gratis under 
ledning av mycket meriterade tränare i Göteborg och 
Stockholm. De idrotter som varit med sedan starten visar 
förbättringar på de fysiska värdena. 
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Utmaningen ligger fortfarande i att informera och ut-
bilda hemmatränare på träningsplanering och fysträning. 
Därför lades stor energi under hösten på att förbereda näs-
ta års verksamhet för klubbesök och fler sammankomster.

MotoriQ – Physical literacy
Projektet MotoriQ tog sin början under 2017 även om det 
formella beslutet togs under hösten året innan. I februari 
åkte sju representanter (Fredrik Gundmark, Matilda Fryck-
lund, Pilo Stylin, Urban Aldenklint, Madeleine Håkansson, 
Christian Sandberg samt Magnus Ledin) från SB&K till 
Winnipeg för att utbildas i Physical literacy av den världs-
kände professorn i ämnet, Dean Kriellaars.

Initiativet väckte intresse hos RF och till Internatio-
nal Physical Literacy Conference i Toronto fick SB&K säll-
skap av ytterligare nio förbund och representanter från RF. 
SB&K representerades av Fredrik Gundmark, Pilo Stylin, 
Altan Celik samt Jonathan Broberg.

Under våren inleddes arbetet med att ta fram ett ut-
bildningsmaterial. I september talade Pilo Stylin i egen-
skap av representant för SB&K och MotoriQ om Physical 
literacy under Nordic Children and Youth Conference i 
Helsingör, Danmark.

I november höll vi en pilotutbildning för kampsports-
föreningar och Skellefteå kommuns personal efter att Skel-
lefteå kommun efterfrågat utbildning i Physical literacy.

Antidoping
Riksidrottsförbundets antidopingavdelning, Svensk Anti-
doping, administrerar och genomför dopingkontroller vid 
träning och tävling. Under året genomfördes 67 dopingtes-
ter vid tävling och 118 utanför tävling kopplade till med-
lemmar inom SB&K, detta är en ökning från föregående år.

Prioriterade idrotter utses av Svensk Antidoping och 
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betyder bland annat att vissa elitidrottare från dessa idrot-
ter omfattas av reglerna för vistelserapportering. Idrotter 
anslutna till SB&K som varit prioriterade under året var 
kickboxning, MMA, muaythai, submission wrestling och 
shootfighting.

Christian Engvall, som är medlem i vår medicin-
ska kommitté, är förbundets antidopingansvarige. På vårt 
kansli hanteras dopingfrågor primärt av Sofia Arnbom. 
Det centrala arbetet mot doping sker i samarbete med 
Svensk Antidoping.

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande webba-
serad utbildning som hjälper föreningar i sitt antidoping-
arbete. Vid årets slut hade 40 av SB&K:s medlemsfören-
ingar en aktiv vaccination.

Idrottslyftet
SB&K hade 3.869.000 kronor att fördela i Idrottslyft till för-
bundets föreningar. Föreningarna skickade in 152 ansök-
ningar för totalt 6.731.129 kronor.

Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån tre 
olika projektmallar: Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja 
föreningen samt Tävlingsformer och tävlingsstrukturer.

Totalt tilldelades 92 projektansökningar idrottslyfts-
medel. Bidragsbesluten bereddes av en särskild grupp till-
satt av förbundsstyrelsen.

Idrottslyftet har även en bidragsdel som tillfaller 
förbunden inom RF och är ämnad att utveckla förbundets 
barn- och ungdomsverksamhet. SB&K fick i sådana medel 
2.580.000 kronor. Under året har utvecklingsstödet an-
vänds för att starta arbetet kring riktlinjer för SB&K:s barn-
och ungdomsverksamhet samt framtagandet av anpassade 
tävlingsformer och tävlingsstrukturer för förbundets barn- 
och ungdomsverksamhet.
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Konferens med underförbunden
I höstas samlades SB&K och underförbunden för en ge-
mensam konferens på Yasuragi i Stockholm. Temat för da-
garna var jämställdhet, physical literacy och arbete kring 
värdegrund och varumärke.

Deltagarna fick delta i workshops för en jämställd 
idrottsrörelse och fick information kring förbundets nya 
projekt inom physical literacy, MotoriQ. Sportivity gästade 
också konferensen och bidrog till diskussioner kring våra 
idrotters gemensamma värden och styrkor.

Ekonomi
Årets RF-bidrag var 5.080.000 kronor + 580.000 kro-

nor till Projektet Frysbox och 80.000 till Aikidoförbundet 
för projektet mångfald i aikido. I internationellt stimu-
lansbidrag blev det 25.000 till Aikidoförbundet, 20.000 
till Shorinji Kempoförbundet och 25.000 till Kung Fu- och 
Wuhsuförbundet.

Förbundsutvecklingsstöd från Idrottslyftet: 2.580.000 
kronor, som skulle användas utefter godkänd utvecklings-
plan som vi skickat in till Riksidrottsförbundet. Till fören-
ingarna delades det ut 3.869.000 i Idrottslyftsansökningar.

Årsredovisning
Vid tidpunkten för denna boks tryckning var inte förbun-
dets årsredovisning klar och reviderad, varför den kom-
mer att presenteras separat.

Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2017:
Förtjänsttecken 1
334 Paolo Martini, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
335 Jonas Gondinger, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
336 Robert Löfgren, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
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337 Linda Antonsson, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
338 Lars Söderlind, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
339 Robert Ekblom, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
340 Hans Odöö, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
341 Pontus Joelsson, Älvsjö Ju-jutsuklubb
342 Mimmi Cambladh, Älvsjö Ju-jutsuklubb
343 Ken Banh, IF Bujinkan Dojo Norrköping
Förtjänsttecken 2
296 Jörgen Johansson, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
297 Andreas Mattson, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
298 Jon Mörner, Ju jutsuklubben Dokan Dojo
299 Nizam Taleb, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
300 Martin Stelander, KFUK-KFUM Uppsala
Aikidoklubb
Förtjänsttecken 3
281 Sven Lundqvist, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
282 Jan Grönholm, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
283 Tor Kihlberg, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
Förtjänsttecken 4
137 Clas Eriksson, Jujutsuklubben Dokan Dojo
138 Tomas Olsson, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
Förtjänsttecken 5
183 Pavel Antonsson, Jujutsuklubben Dokan Dojo
184 Cenneth Sparby, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
185 Lars Sundin, KFUK-KFUM Uppsala Aikido
186 Johan Landgren, Älvsjö Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken 6
25 Per-Åke Wilhelmsson, Toitsu Aikidoklubb

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i föl-
jande 21 internationella organisationer:
Aikido
International Aikido Federation (IAF)
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Armsport
European armwrestling federation
World armwrestling federation
Glima
Viking Glima Federation
Ju-jutsu
Ju-jitsu European Union
Ju-jitsu International Federation
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
International Naginata Federation (INF)
European Naginata Federation (ENF)
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)
MMA
International MMA Federation
Muaythai
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
World Muaythai Council (WMC)
Shorinji Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Federation of Associated Wrestling Styles 
(FILA )
Wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation
World Games Association
Taido
World Taido Federation
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Årsredovisning 2017

SB&K:s årsredovisning för 2017 var inte färdigställd vid 
denna boks tryckning. Den presenteras i stället i ett separat 
dokument, som görs tillgängligt på förbundets webbplats 
budokampsport.se, där samtliga stämmohandlingar finns 
för läsning och nedladdning.
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Underförbundens
verksamhet

Oscar Björkhem från Uddevalla Taidoklubb Taikei, på Öppna Mäster-
skap i barnklassen. Foto: Reino Ekeroth.
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Aikidoträning på läger i Järfälla. Foto: Jenny Lagerqvist.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet: I gott sällskap
Ett år går fort. Särskilt när man har roligt. Det har varit ett 
händelserikt, berikande och mycket givande år. Gamla ru-
tiner att ta över, nya att skapa och forma. Jobbet som funk-
tionär i svensk aikido blir man inte materiellt rik på, det är 
helt ideellt arbete, men väl rik på många andra sätt – utan 
tvekan. Som förmånen att få vara i gott sällskap.

För mig ligger de mänskliga relationerna särskilt 
varmt om hjärtat. De gör mig rik. Och fördjupade mänsk-
liga relationer, det får man när man tränar aikido. Det är 
liksom hela klon som jag ser det. Hemligheten med det 
effektiva självförsvaret, skälet till den livslånga träningen 
och den goda hälsan, både fysiskt och mentalt – det goda 
sällskapet, vännerna, aikidofamiljen.

Och när man accepterar förtroendeuppdraget som 
ordförande, då blir ens goda sällskap bara större. Alla de 
som arbetar ideellt i förbundets styrelse, graderingskom-
mitté, uppvisningstrupp, webbansvarig, valberedning. 
Alla de som gör jobbet i Sveriges närmare 100 klubbar, de 
som ställer upp och visar aikido på gator och torg. De som 
anordnar ungdomsläger och läger för att föra fram tjejer. 
De som skriver, filmar och fotograferar – allt från böcker 
om aikido till korta notiser som delas på sociala medier.

Aikidomattan är magisk. Att mötas genom aikidoträ-
ning är något extra för samarbetet på många nivåer. Årets 
nätverk och samarbeten har för mig fått växa i skilda mö-
ten, där 40 års-jubilerande aikido i Norge bjöd på tränings-
kamrater som varit med från allra första början så väl som 
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dagens unga, heltidsstudenter i folkhögskoleform. Här 
såväl som i Rumänien kastade familjen Ueshibas näste 
förvaltare av aikido-arvet både hög och låg. Det har också 
blivit vänskap och långa och givande eftersnack med det 
Internationella Aikidoförbundets nye ordföranden och nye 
sekreterare. Jag har fått delta i viktiga diskussioner med 
Norrlands unga utövare och med Skånes veteraner – om 
strategier hur vi gör aikido mer synligt, om jämställdhet, 
om ideellt arbete. Jag har fått härliga genomkörare på 
barn- och ungdomsträning i Göteborg, aikido-historiens 
vingslag hos 50-årsfirande Uppsala, introducera aikido för 
nyanlända från krigets Syrien. Och så har jag fått aikido-
brottas med nyfikna på torget i lilla Nyköping. Bland an-
nat.

Jag är mycket tacksam för förtroendet. Och för det 
goda sällskapet. 

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma 
hölls 25 mars 2017 på World Trade Center i Stockholm.

 
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under 2017 bestått av Katarina Gull-
berg (ordförande), Magnus Burman (vice ordförande), Ul-
rika Öberg (sekreterare), Barbro Cartwright (kassör), Emil 
Frank, Jenny Lagerqvist, Åke Pekkarinen, Alexis Riise-Bir-
ger samt Per Erik Stendahl.

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen hållit 
13 protokollförda möten. Protokollen har publicerats på 
förbundets webbplats. 

Särskilda ansvarsområden
Jenny Lagerqvist – kommunikation & PR, Per-Åke Wil-
helmsson – webbmaster, Per Erik Stendahl – jämställdhet, 
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Alexis Riise-Birger – mångfald, Magnus Burman – utbild-
ning samt Barbro Cartwright – bidrag.

Valberedning
Valberedningen har 2017 bestått av Jakob Blomquist (ord-
förande) samt Ylva Beckman och Mårten Holmberg. 

Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikais 
internationella regelverk, en graderingskommitté som 
hanterar graderingsfrågor. Graderingskommittén har un-
der året bestått av Urban Aldenklint (sammankallande), 
Maria Ahlström, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan 
Hermansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Sten-
udd och Leif Sunje.

Utöver det ordinarie arbetet med graderingar och 
upprätthållandet av goda relationer med Hombu dojo, har 
graderingskommittén under året verkat för och givit för-
bundsstyrelsen förslag på ny kommittéledamot, något som 
förbundsstyrelsen ställts sig bakom men posten har ännu 
inte kunnat tillsättas.

Under året har utbildningsansvarig tillsammans 
med kommittén genomfört ett tillfälle av fukushidoin- och 
shidoinutbildningen. Utbildningen hölls i november i Mal-
mö – för första gången utanför Stockholm. Under året har 
utbildningsansvarig tillsammans med kommittén fortsatt 
att utveckla kursmaterialet till utbildningen.

Graderingskommittén har under året hållit två pro-
tokollförda möten.

Gemenskap
Nationellt ungdomsläger
Nationella ungdomslägret 2017 hölls i Växjö 3–5 novem-
ber. Det var Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö som 
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fått uppdraget och på ett berömligt sätt arrangerade lägret 
för barn och ungdomar 10–18 år samt instruktörer. Sam-
manlagt deltog 55 betalande gäster från Föreningen Sedo-
kan Aikido Dojo Växjö, Aikidoklubben Strängnäs, Aikido 
Dojo Gamlestaden, Järfälla Aikidoklubb, KFUK-KFUM 
Uppsala Aikidoklubb, Västerås Ki-Aikido Klubb, Brand-
bergens Aikidoklubb samt Riai Aikido Dojo. Träningen 
leddes av instruktörer från de deltagande klubbarna med 
flera unga instruktörer.

Speciellt för detta läger var de sammanlänkade och 
inbjudande lokalerna där träningen genomfördes, målti-
der intogs, filmkvällar genomfördes, men där även många 
spontana möten uppstod mellan deltagarna över brädspel 
och i lek.

Det nationella ungdomslägret återkommer vartan-
nat år på så sätt att Nationellt ungdomsläger och Sverigelä-
ger alternerar. Nästa ungdomsläger arrangeras följaktligen 
2019.

Sverigeläger 2018
Enligt förbundets Sverigeläger-policy ska arrangör utses 
året innan lägret äger rum. Förbundsstyrelsen beslutade 
under 2017 att ge uppdraget till KFUK-KFUM Uppsala Ai-
kidoklubb som gått vidare med förberedelser.

Sverigelägret har som tidigare en egen webbplats 
med adress sverigelager.se.

Internationellt
Svenska Aikidoförbundet är medlem i International Aikido 
Federation (IAF) och Leif Sunje har sedan kongressen 2016 
varit vice ordförande i IAF:s styrelse. Under året har Kata-
rina Gullberg varit aktiv som en av kommittéledamöterna 
till IAF:s jämställdhetssatsning. Pia Moberg är ledamot av 
IAF:s kommitté för ungdomsträning och Åke Pekkarinen i 
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IAF:s kommitté för EU-finansiering.
Som ett led i det internationella arbetet och i linje med 

det beviljade internationella stimulansstödet deltog repre-
sentanter för förbundet på både Norska Aikidoförbundets 
40-årsjubileum och vid Romanian Aikikais 20-årsjubileum. 

Under året har Svenska Aikidoförbundet represen-
terats av Jan Nevelius vid Endo-senseis Saku Dojo 25-års-
jubileum.

Utåtriktade aktiviteter
Almedalen
Under Almedalsveckan på Gotland var onsdag 5 juli idrot-
tens dag och Svenska Aikidoförbundet var på plats för 
tredje året i rad. Aikidon bidrog till evenemanget med 
upp visningar varje timme och prova på-verksamhet under 
hela dagen. Under dagen, som bjöd på fint väder, besöktes 
aikidotältet av många nyfikna som både fick prova på och 
njuta av uppvisningar. Deltagandet genomfördes av med-
lemmar från Nationella uppvisningstruppen tillsammans 
med aktiva från Kenshin Kai Aikido i Visby. 

Aikidons dag
Aikidons dag firades 26:e augusti, sista lördagen i augusti, 
på ett antal orter i landet. Facebook användes, precis som 
tidigare året, som den centrala punkten för att organisera 
och sprida information om aikidons dag och det var även 
där som klubbarna efteråt kunde lägga upp bilder och be-
skrivningar på sina aktiviteter.

 
We Are Sthlm
Ungdomsfestivalen We Are Sthlm hölls i Kungsträdgården 
15–19 augusti. För femte året deltog Svenska Aikidoför-
bundet genom ett antal Stockholmsklubbar, i år samord-
nade av Iysakas Henrik Jacobsson. Under dagarna gavs 
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möjlighet att både prova på och se uppvisningar av erfarna 
aikidokas.

Idrottens dag i Hagaparken
Lördagen 10 september deltog Svenska Aikidoförbundet, 
genom ett antal Stockholmsklubbar under ledning av Iya-
sakas Bratislav Stankovic, för tredje året på Idrottens dag 
i Hagaparken. Evenemanget, som riktar sig till lite yngre 
barn och ungdomar, syftar till att locka dem till idrotten 
genom att låta dem prova på en mängd olika idrotter. Det 
vackra vädret bidrog till den stora anstormningen av be-
sökare och med ett stort antal nyfikna som provade på tog 
aikidons svarta band slut under dagen.

Kampsportsfestivalen
För första gången genomfördes Kampsportsfestivalen, en 
öppen plattform för alla aktiviteter som sorteras under 
budosporterna, på Stockholmsmässan. Svenska Aikidoför-
bundet deltog med prova-på-aktiviteter och uppvisningar 
under lördagen 2 december genom ett antal representanter 
från Stockholmsklubbarna, ledda av Stefan Jansson från 
Brandbergens Aikidoklubb.

Förvaltning och utveckling internt
Nationella uppvisningstruppen
Syftet med Nationella uppvisningstruppen är att ha en 
grupp utövare som kan representera förbundet och på ett 
dynamiskt sätt kunna visa aikido för en extern publik.

Under året har Nationella uppvisningstruppen be-
stått av Michael Sederlin, Sten Frödin, Daniella Amanou 
Wiener, Lisa Larsson, Rickard Edman, Magnus Boåsen, 
Robin Westin, Emil Frank, Katarina Gullberg och Thalea 
Koithan med Stefan Jansson som ledare.

Nationella uppvisningstruppen har under året re-
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Aikidoträning på läger i Järfälla. Foto: Jenny Lagerqvist.

Aikidoträning på läger i Järfälla. Foto: Jenny Lagerqvist.



Verksamheten 2017148

presenterat förbundet på Idrottens dag i Almedalen.

Ungdomssatsning
Sedan 2012 finns en satsning på unga aikidoutövare. Sats-
ningen innebär bland annat att 25 000 kr årligen budge-
teras för att främja ungdomsverksamhet. Under 2017 har 
budgeterade medel använts som resebidrag till nationella 
ungdomslägret.

Inkludering
Svenska Aikidoförbundet har sökt och beviljats stimulans-
stöd för etablering. Under året har arbetet fokuserats på 
att ta fram en lättläst hemsida för personer som inte har 
svenska som första språk och som huvudsakligen surfar 
med mobiltelefon. Arbetsgruppen för detta område har ut-
bildats vid två seminarier anordnade av RF och har även 
tagit kontakt med personer som kan utgöra referensgrupp 
för målgruppen.

Webbplatsen och kommunikation
Webbplatsen svenskaikido.se är förbundets viktigaste 
källa för aktuell information både externt och internt (våra 
medlemmar). 

Under året har fokus varit på att arbeta fram grun-
derna till den nya webbplatsen med en ny teknisk platt-
form som även är mobilanpassad. Upphandling av tjäns-
televerantör för den nya webbplatsen har genomförts. 
Arbetet med innehåll och struktur fortlöper parallellt. För-
bundsstyrelsen har även tagit hjälp av en extern part för att 
hitta fram till samsyn kring budskap och den övergripande 
strategin inför arbetet med marknadsföring av svenska ai-
kido till extern målgrupp.

Antal besök per dag har i snitt varit 35 – totalt under 
år 2017 blev det 12 662 besök (20 760 år 2016). Toppnote-
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ring var 19 april 2017 med 190 besök. Hälften av besöken är 
helt nya besökare och den andra hälften är återkommande. 
56 % av besöken görs idag med dator, 36 % med mobil och 
8 % med surfplatta.

De fem mest välbesökta sidorna är Startsida (18 %), 
Klubbar (16 %), Kalendarium (10 %), Gradering (10 %), samt 
Om aikido (9 %). Dessa utgör tillsammans två tredjedelar av 
alla besök. Sidan Kalendarium innehöll 86 poster år 2017 (76 
år 2016, 99 år 2015, samt 81 år 2014).

Förbundet har utgivningsbevis för webbplatsen, 
som därför lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen. Per-
Åke Wilhelmsson är ansvarig utgivare.

Förbundet finns också på Facebook, YouTube och In-
stagram.

Profilprodukter
Förbundet har en webbshop för profilprodukter som kan 
nås under adressen shop.spreadshirt.se/svenskaikido/. 
Där går att beställa ett antal produkter print-on-demand 
med förbundets logga.

Under adressen shop.spreadshirt.se/svenskaikido 
-design/ går även att designa en egen produkt utifrån 
Spreadshirts hela sortiment med förbundets logga i kom-
bination med symboler, egna bilder och texter.

Klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var 
vid årets slut 96.

Antal medlemmar respektive verksamhetsår, se ta-
bellen.

Utbildning
I mitten av november genomfördes en instruktörsutbild-
ning i förbundets regi med totalt 17 deltagare. Urban Al-
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denklint och Stefan Stenudd från graderingskommittén 
ansvarade för innehållet och styrelsen representerades av 
Emil Frank. GAK Enighet i Malmö stod för lokalerna. 

Antal deltagare i utbildning för fukushidoin och shi-
doin, se tabellen.

Jubilarer, utmärkelser och frånfällen
Förbundet uppvaktade under året KFUK-KFUM Uppsa-
la Aikidoklubb som firade imponerade 50 år. Under året 
uppvaktade förbundet även Per-Åke Wilhelmsson som 
fyllde 70 år. 

På Kampsportsgalan 2017 vann Iyasaka Aikidoklubb 
kategorin Årets klubb med motiveringen: ”Föreningen 
är ett praktexempel på hur man kan arbeta utåtriktat och 
målmedvetet på bred front. Föreningen tar ett brett sam-
hällsansvar, ger ungdomar chansen att utvecklas och har 
varit väldigt duktiga på jämställdhet. Klubben har ingen 
tävlingsverksamhet, men det dräller av högklassiga idrot-
tare där ändå.” 

Under året nåddes vi av budet att Stig Forsberg, som 
var svensk aikidos förste ordförande, gått bort. Stig tillhör-
de pionjärerna i Sverige inom flera japanska kampsporter 
och var tidigt ordförande i Stockholm Aikikai - en av de 
allra första svenska klubbarna som tränade aikido. Han 
var under många år, och fram till sin pension 1987, kon-
sulent i Svenska Budoförbundet. Därefter fortsatte Stig att 
vara engagerad och var under lång tid en trogen deltagare 
vid Svenska Aikidoförbundets stämmor.

Ekonomi
Förbundets ekonomi är fortsatt god. Många utgifter un-
der året har blivit lägre än budgeterat vilket resulterat i ett 
överskott trots ett budgeterat underskott. Kostnaderna för 
årsstämman blev lägre än budgeterat då få klubbar utnytt-
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jar resebidraget för att närvara på stämman. Det är styrel-
sen förhoppning att deltagandet skall öka och det kommer 
även i fortsättningen finnas en väl tilltagen budget för att 
främja demokratin.

Kostnaderna för internationell verksamhet över-
skred budgeten då förbundet var representerat både i 
Rumänien och i Norge vid läger som gästades av Aikido 
Hombu Dojo-cho Mitsuteru Ueshiba.

Styrelsen fortsätter att vara återhållsam och fokusera 
på att arbeta kostnadseffektivt.

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat överförs 
i ny räkning.

 
Utnämningar och graderingar 
SB&K:s förtjänsttecken
6:e graden
Per-Åke Wilhelmsson, Toitsu Aikidoklubb
5:e graden
Cenneth Sparby, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Lars Sundin, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
4:e graden
Tomas Olsson, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
3:e graden
Jan Grönholm, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Tor Kihlberg, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Sven Lundqvist, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
2:a graden
Martin Stelander, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Nizam Taleb, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
1:a graden
Robert Ekblom, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Hans Odöö, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Lars Söderlind, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
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Stiftelsen Aikikai
Shidoin
Henrik Agertz, Göteborgs Aikidoklubb & Budoklubben 
Shindo
Johan Axelsson, Musubi Dojo Kampsportförening
Eleonore Bjerlemo, Vanadis Aikidoklubb
Mikael Friberg, Vellinge Aikido Klubb 
Anders Heinonen, GAK Enighet
Andreas Johansson, GAK Enighet
Fredrik Stenberg, Iyasaka Aikidoklubb
Helena Wikström, Vanadis Aikidoklubb

Fukushidoin
Kristian Axelsson, Musubi Dojo Kampsportförening
Felicia Björhult, Järfälla Aikidoklubb
Robert Dahlström, Uppsala Budoklubb
Hans Eriksson, Iyasaka Aikidoklubb
Mira Grande Axelsson, Musubi Dojo Kampsportförening
Milja Kanerva, Linköpings Budoklubb
Jouni Moilanen, Nuboko Aikidoklubb
Nikolina Olofsson-Maksimovic, Iyasaka Aikidoklubb
Elisabeth Ronne Engström, KFUK-KFUM Uppsala Aikido-
klubb
Fredrik Schirén, Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö
Whokko Schirén, Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö
Stephan Schröder, GAK Enighet

7 dan
Börje Lindén, Iyasaka Aikidoklubb
6 dan
Maria Ahlström, Iyasaka Aikidoklubb
Leif Sunje, Hikari Aikidoklubb
5 dan
Andreas Falk, Brandbergens Aikidoklubb
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4 dan
Henrik Agertz, Göteborgs Aikidoklubb & Budoklubben 
Shindo
Sten Frödin, Iyasaka Aikidoklubb
Tomas Hellberg, Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo
Daniella Amanou Wiener, Iyasaka Aikidoklubb
Lars Niklasson, Järfälla Aikidoklubb
Michael Sederlin, Iyasaka Aikidoklubb
3 dan
Magnus Burman, Gubbängens Aikidoklubb
Nikolina Olofsson-Maksimovic, Iyasaka Aikidoklubb
Erik Pihlström, Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen
Fredrik Schirén, Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö
Whokko Schirén, Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö
Bianca Ågren, Nuboko Aikidoklubb
2 dan
Johanna Björck, Takenoko Budoklubb
Felicia Björhult, Järfälla Aikidoklubb
Magnus Boåsen, Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen
Svetla Henriksson, Iyasaka Aikidoklubb
Jappe Liljedahl, Stockholm Aikikai
Mahmoud Mirsamadi, GAK Enighet
Paul Nagy, Iyasaka Aikidoklubb
Louice Svedin, Aikido Sundsvall Meiseikai IF (Sundsvalls 
Budoklubb)
Julian Szlagowski, GAK Enighet
Peter Wohner, Göteborgs Aikidoklubb
Karin Wänstedt, GAK Enighet
1 dan
Conny Andersson, Aikido Sundsvall Meiseikai IF (Sunds-
valls Budoklubb) 
Hanna Bergström, GAK Enighet
Vincent Cabrera, Lilla Nakaima Aikidoklubb
Oskar Carlsson, Halmstads Aikidoklubb Iwamaryu
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Simon Fischer Thulin, Vanadis Aikidoklubb
Emma Fryxelius, Karlstads Aikidoklubb
Gergö Halasz, Karlstad Aikidoklubb
Joaquim Homrighausen, Stockholms Aikido Klubb Iwa-
ma-ryu
Jean-Louis Huhta, Stockholms Aikido Klubb Iwama-ryu
Kristian Hultquist, Iyasaka Aikidoklubb
Teddy Jensen, Musubi Dojo Kampsportförening
Ingela Johansson, Vanadis Aikidoklubb
Tilda Kelly, Aikidoklubben Strängnäs
Miia Luomajoki, Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen
Robin Månsson, Halmstads Aikidoklubb Iwamaryu
Jakob Näslund, Budoklubben Shindo
Gabriel Olsson, Kristianstads Aikikai Klubb
Elvir Palic, Gubbängens Aikidoklubb
Per Stenberg, Kenshin Kai Aikido (Visby)
Maria Sundin, Iyasaka Aikidoklubb
Henrik Svensson, Musubi Dojo Kampsportförening
Per-Edvin Svensson, Vanadis Aikidoklubb
Viktoria Thune, Iyasaka Aikidoklubb
Elin Tüksammel, Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen
Per Werme, Sunne Aikidoklubb Iwama Ryu

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige
4 dan
Mats Strömgren, Föreningen Takemusu Aikido Göteborg
2 dan
Malou Klock Strömgren, Föreningen Takemusu Aikido 
Göteborg

Ki No Kenkyukai Association Internationale
Ingen gradering har rapporterats in till förbundet.
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Armsport

Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2018 av 29 klub-
bar ute i landet.

Efter att Armbrytning antogs av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet har en flytt av klubbarnas medlem-
skap dit påbörjats, vilket har inneburit att årets medlems-
siffror har fragmenterats, och under 2017 kommer enbart 
de registrerade i SB&K att gälla.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Anders Ax-
klo, vice ordförande Andreas Johansson, Marie Widblom, 
Erika Laurentson, Kim Näsström, Jimmy Cebula. Roine 
Eklund, Elina Persson, Pelle Chamliden. Suppleanter har 
varit Malin Kleinsmith och Elina Persson

Styrelsen har under året sammanträtt 13 gånger på 
telefon.

Eget underförbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundets stämma antog 
2017 armsport som ett eget underförbund, och armbryt-
ningen är därmed permanent organiserade under SB&K 
och RF. Året har präglats av ett långsamt arbete med att 
synkronisera alla funktioner med SB&K för att fullt ut 
kunna vara en del av den större organisationen med alla 
fördelar det innebär.

Till följd av detta hölls under hösten ett extra årsmö-
te, där nya stadgar antogs i enlighet med SB&K:s stadgar.
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Internationell representation
Svensk Armsport har deltagit vid EAF:s och WAF:s respek-
tive kongresser i samband med EM och VM. Efter bered-
ning av frågorna i styrelsen har Sverige företrätts av ordfö-
rande Anders Axklo. Vid europeiska förbundets kongress 
i samband med VM i Budapest i september valdes också 
Anders Axklo via ett fyllnadsval till vice president i EAF, 
och Sveriges förutsättningar för att aktivt påverka den 
struktur och transparens, som är god sed i svenskt fören-
ingsliv, har ökat väsentligt. 

Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och 
svarar inför denna. Den nya situation med upptagande i 
SB&K innebär en nystart, där kommittéerna får motparter 
i förbundet att relatera till och arbeta tillsammans med, ett 
arbete som behöver utvecklas. Sportkommitténs arbete har 
under året kommit att hanteras direkt under styrelsen.

Domarkommittén har under året förändrats och ut-
görs av Aysu Yuksel, Mari Thysell, Lovisa Wahlström och 
Camilla Kättström.

Antidopingkommitteen har utgjorts av Pelle Chamli-
den, Reijo Ylitalo och James Olofsson.

SM
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska 
mästerskapen som 2017 arrangerades av Örnsköldsviks 
atletklubb. Med över 250 aktiva tävlande. SM:et fortsatte 
på den inslagna vägen med professionell webcasting, och 
med hjälp av sekretariat från WAF och EAF är det operati-
va genomförandet etablerat på samma höga standard som 
de internationella mästerskapen.
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Tävlingsverksamheten
Utöver mästerskapen har förbundets medlemsklubbar un-
der året arrangerat flera tävlingar, som knappast kan kall-
las mindre.

Vi ser med glädje på hur tävlingsfloran växer och 
tävlingskalendrarna fylls, och att vi därmed får mer arm-
brytning året runt. Behovet av en samlad tävlingskalender 
är tydlig, och arbetet med informationskrav runt tävlingar 
balanseras mot en tillåtande attityd till nya initiativ. Flera 
tävlingsarrangörer har under året med förbundets välsig-
nelse fortsatt med den klassindelning som kallas klass 1 
och pro, för att skapa en mer relevant sportslig förutsätt-
ning för de brytare som har varit aktiva en tid och vill fort-
sätta att vara det, men som inte kan konkurrera i elit. An-
svaret för indelning i de olika klasserna ligger fortsatt på 
den enskilda arrangören som väljer att ha klass 1.

Utöver tävlingar har det som i armbrytning kom-
mit att kallas storträningar utvecklats, då armbrytare från 
många olika klubbar samlas mer informellt för armbryt-
ning och träning. För många mindre klubbar har det blivit 
ett alternativ till tävlingsverksamhet att istället stå värd för 
en storträning.

Internationella framgångar
Sveriges sportsliga framgångar under de internationella 
mästerskapen har fortsatt i de senaste årens spår, med 
topp-tioplaceringar i nationsrankningen på både EM i Ka-
towice och VM i Budapest, något som i huvudsak är ett re-
sultat av Sveriges bredd med framgångar i junior-, senior- 
och veteranklasser. Landslaget har under året förtjänstfullt 
letts av förbundskapten Jimmy Cebula.

Anders Axklo
ordförande i Svenska Armsportförbundet 2017
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BJJ-förbundet

Under 2017 har SBJJF:s styrelse bestått av ordförande 
Ulf Elm, sekreterare Matilda Frycklund, kassör Veronica 
Engelmann, ledamöterna Steven Antoniou, Annica Jara 
Cofrè, Omid Azad, Mattias Degermo, suppleanterna Nor-
ma Jansson och Chassa Moosa.

Förbundsstyrelsen har haft möten via telefon cirka 
en gång i månaden. Några fysiska möten har inte ägt rum, 
bortsett från under SM som förbundet arrangerade.

2017 var även det ett bra år för svensk BJJ och SBJJF. 
Medlemstalen och antalet föreningar fortsätter att öka och 
vi är fortfarande ett av de största underförbunden i Svens-
ka Budo & Kampsportsförbundet.

Domarkommittén
Under 2017 har domarkommittén fortsatt att arbeta med 
att tillsätta huvuddomare för alla sanktionerade tävlingar 
i Sverige, samt att öka antalet godkända domare i Sverige.

Ytterligare en satsning har gjorts där domarkommit-
tén har arbetat för att öka antalet kvinnliga domare på täv-
lingarna. Bland annat arrangerade Concrete BJJ tävlingen 
Copa Branca, där endast kvinnor dömde matcherna (bort-
sett från huvuddomare).

SBJJF har även detta år kunnat erbjuda regelsemi-
narier för sina medlemmar i Malmö, Göteborg och Stock-
holm.
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Smoothcomp
Förbundsstyrelsen har under 2017 tagit beslut om att en 
förbundsplattform för tävlingssystemet Smoothcomp ska 
införskaffas. Arbetet med detta planeras att sätta igång un-
der början av 2018.

Pride
Under 2017 deltog styrelsen och ett antal medlemmar ur 
förbundets föreningar på Prideparaden i Stockholm. SBJJF 
gick i samma del av paraden som övriga idrotter från 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade under 2017 att erbjuda 
HBTQ-utbildningar till medlemsklubbarna. Arbetet med 
detta planeras starta upp under 2018.

Logga
Under 2017 tog SBJJF beslut om att ta fram en ny för-
bundslogga. Loggan togs i bruk på SM och används sedan 
dess.

SM
SM arrangerades i år i Stockholm av förbundet och Posei-
don kampsportsakademi. Deltagarna visade upp fin BJJ 
och många nya mästare korades och belönades med RF:s 
mästerskapstecken.

SM-resultat
Pojkar -64 kg: Ali Aljasim, KFUM F-zone
Damer -58,5 kg: Elina Moestam, Prana Jiu Jitsu Klubb
Damer -64 kg: Patricia Kazimierczak, Prana Jiu Jitsu Klubb
Damer -69 kg: Sophia Nordenö, Hilti Fightcenter Uppsala
Damer -74 kg: Martina Gramenius, Allstars Gym
Herrar -62 kg: Martin Petisme, Yamasaki Academy Göte-
borg
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Herrar -70 kg: Rasmus Karlsson, Yamasaki Academy Gö-
teborg
Herrar -76 kg: Emad Omran, Prana Jiu Jitsu Klubb
Herrar -82,3 kg: Max Lindblad, Prana Jiu Jitsu Klubb
Herrar -88,3 kg: Erik Friberg, Prana Jiu Jitsu Klubb
Herrar -94,3 kg: Cemil Karahan, Prana Jiu Jitsu Klubb
Herrar -100,5 kg: Mikael Knutsson, Gladius BJJ
Herrar +100,5 kg: Max Hederström, Gladius BJJ

Landslaget
Landslaget för 2017 togs ut av förbundets elitansvarige Ste-
ven Antoniou. I slutet av mars genomfördes landslagsut-
tagning med fystester, sparring och intervjuer. Dessa per-
soner valdes ut att representera Sverige under IBJJF-VM:

Martina Gramenius
Madeleine Håkansson
Elina Moestam
Max Lindblad
Emad Omran
Cemil Karahan
Simon Immerstrand

Under VM presterade landslaget bra, men det var 
hårt motstånd i alla klasser. Lagets enda medalj den här 
gången blev ett brons för Max Lindblad i -82,3 kg brunbäl-
ten. Dock bör det nämnas att Maxine Thylin som tidigare 
representerat landslaget, men som nu bor i USA, tog VM-
guld i klassen -58,5 kg svartbälten.



Verksamheten 2017162

Bujinkanförbundet

Förord från ordförande
Detta är det tredje året som ordförande där jag tittar till-
baka på det gångna året.

Medlemsantalet fortsätter att stiga och vi har fått yt-
terligare en förening ansluten till förbundet det innebär 
att vi har blivit 26 föreningar i landet och fler är på gång. 
Det ser jag som en positiv och stärkande bild för Bujinkan 
i Sverige.

Vi är det enda landet i världen som har ett rikstäck-
ande förbund för Bujinkan. Som enskild förening innebär 
det en trygghet att luta sig tillbaka mot och detta är något 
vi alla måste vårda och ta hand om, både nu och i fram-
tiden. Med det sagt går vi nu vidare från tuppens år till 
hundens år.

Hundens år är lojalitetens, trofasthetens och rättvi-
sans år. Det är ett år då det är gynnsamt att skriva på vik-
tiga kontrakt eller ingå partnerskap med någon. Hundens 
år är också traditionens år.

Använd det till att reflektera över fina traditioner du 
delar tillsammans med din familj och dina vänner.

Daniel Bodin
Ordförande

Årsmötet 2017
Under årsmötet blev det förändringar i styrelseposterna 
där bland annat Ken Banh från Norrköping tog över som 
ny ledamot, då tidigare ledamot Arto Heinonen tackade 
nej till att fortsätta. Som suppleant tillträdde William Ustav 
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från Stockholm istället för tidigare suppleant Kent Nord-
lund, även han från Stockholm.

Vi får tacka valberedningen som har gjort jobbet för 
att ta fram dessa personer till styrelsen.

Valberedning 2017
Ordförande, Madelene Boettcher, Filipstad
Ledamot, Caroline Pieske-Helgesson, Karlstad
Ledamot, Christer Westberg, Sundsvall

Styrelsen för Svenska Bujinkanförbundet 2017
Ordförande, Daniel Bodin, Norrköping
Vice ordförande, Christer Gardelli, Luleå
Kassör, Robin Norrman, Malmö
Sekreterare, Urban Grundström, Stockholm
Ledamot, Ken Banh, Norrköping
Ledamot, Roger Matsson, Uppsala
Suppleant, William Ustav, Stockholm
Suppleant, Vakant

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen haft 
nio protokollförda möten, där samtliga protokollen har 
sparats i en gemensam mapp via Google Drive.

Särskilda ansvarsområden
Webbadministratör och redaktör, Urban Grundström, 
Stockholm
Marknadsföring/strategi, Kent Thorén, Stockholm

Årsmötet 2017
Efter årsmötet valdes Christer Westberg, som tidigare var 
ledamot i valberedningen, till ordförande för valbered-
ningen 2018. På ledamotposterna röstade medlemmarna i 
Svenska Bujinkanförbundet in Anna Appelbom och Peter 
Jonsson.
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Valberedning 2018
Ordförande, Christer Westberg, Sundsvall
Ledamot, Anna Appelbom, Stockholm
Ledamot, Peter Jonsson, Göteborg

Marknadsföring
Med hjälp av Kent Thorén har vi haft en fortsatt marknads-
föring runtom i landet där ett stort fokus har lagts på när-
området för varje förening. Främst för att hjälpa den en-
skilda föreningen med att få fler medlemmar samt för att 
få namnet Bujinkan att framträda mer synligt.

Statistiskt har vi under 2017 fått en ökning i antalet 
medlemmar i Bujinkan, främst när det gäller antalet kvinn-
liga utövare. För Bujinkan Sverige är det ett stort steg fram-
åt för att bryta en mansdominerad trend.

Våra primära kanaler för marknadsföring har främst 
varit Youtube och Facebook för att öka både synlighet och 
närvaro. Detta arbete kommer att fortsätta under verksam-
hetsåret 2018 för att nå ut till fler barn, ungdomar och kvin-
nor.

Uppvisningar
En av Svenska Bujinkanförbundets visioner är att öka in-
tresset för uppvisningar bland medlemsföreningarna. En 
ökad synlighet och kunskap bland allmänheten kan i sin 
tur ge ett ökat medlemsantal för Bujinkan i Sverige. Föl-
jande uppvisningar har rapporterats in till Svenska Bujin-
kanförbundet genom olika kommunikationskanaler.

2 maj - Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg
Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
2 augusti - Invigning och uppvisning av Knivexpo, Norrköping
IF Bujinkan Dojo Norrköping
19 augusti - Augustifesten, Norrköping
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IF Bujinkan Dojo Norrköping (tillsammans med Aikido 
Academy Norrköping)
30 september - Kulturnatten, Norrköping
IF Bujinkan Dojo Norrköping (tillsammans med Aikido 
Academy Norrköping)

Seminarier
Under året som gått har det varit en hel del läger. De läger 
som listas här är de som rapporterats in till Svenska Bujin-
kanförbundet, antingen genom förbundets officiella kom-
munikationskanaler som hemsida och facebooksida eller 
direkt till någon av förbundets styrelsemedlemmar.

18-19 feb - Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger med Anna 
Appelbom (SWE), Peter Jonsson (SWE), Stephen Hellingh 
(SWE) och Ulrika Kerstinsdotter (SWE)
Malmö Budoklubb
10 apr - Träning med Elias Krzywacki (NO)
IF Bujinkan Bushin Dojo
6-7 maj - Seminarium med Mike Loonam (UK/NL)
Club Bujinkan Dojo Göteborg
6-7 maj - Seminarium med Andrew Young (UK/JP)
Föreningen Bujinkan Nynäshamn
17 jun - Naginata- och Bo-seminarium med Stephen Hellingh 
(SWE)
Bujinkan Stockholm IF
17-18 jun - Bujinkan Norrköping Summer Camp
IF Bujinkan Dojo Norrköping
28 aug - Träningsläger med Rikard Sundelius (SWE)
IF Bujinkan Bushin Dojo
2-3 sep - Ninpo Dragons Sommarläger för barn
Bujinkan Sanshi Dojo Kungsbacka IF
30 sep - 1 okt - Amatsu tatara hichibuku goshinjutsu med Peter 
King (UK)
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Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
14-15 okt - Seminarium med Mike Loonam (UK/NL)
Club Bujinkan Dojo Göteborg
18-19 nov - Kotō Ryū-seminarium med Kacem Zoughari (FR/
JP)
Bujinkan Hirameki Dojo IF

Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger
Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger 2017 hölls i Mal-
mö. Föreningen Malmö Budoklubb stod som arrangör och 
gjorde ett bra jobb med att organisera tvådagarslägret. I 
samband med Sverigelägret hölls även årsmötet för Svens-
ka Bujinkanförbundet där årets styrelse fastställdes.

Instruktörer på Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger
Anna Appelbom, Bujinkan Stockholm IF
Peter Jonsson, Club Bujinkan Dojo Göteborg
Stephen Hellingh, Bujinkan Stockholm IF
Ulrika Kerstinsdotter, Club Bujinkan Dojo Göteborg

Utmärkelser från Svenska Bujinkanförbundet
För första gången i Svenska Bujinkanförbundets historia 
har det skett en prisutdelning i form av medaljer. Medal-
jerna togs fram av Svenska Bujinkanförbundet under verk-
samhetsår 2016 och delades för första gången ut som priser 
på Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger 2017 för att 
uppmärksamma individuella prestationer.

Medaljerna är indelade i tre olika valörer (brons, sil-
ver och guld) och de individer som uppmärksammas rös-
tas idag fram av den sittande styrelsen. Målsättningen är 
att inom en framtid möjliggöra för förbundets medlemmar 
att själva bidraga med potentiella kandidater.
Guldmedaljer
Rikard Sundelius, IF Bujinkan Bushin Dojo
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Silvermedaljer
Christian Matti, Bujinkan Sanshi Dojo Kungsbacka IF
Ken Banh, IF Bujinkan Dojo Norrköping
Bronsmedaljer
Stefan Rehnström, Föreningen Bujinkan Nynäshamn

Ninpo Dragons sommarläger för barn
Ett pilotprojekt som genomfördes den 2-3 september var 
ett gemensamt läger för barn med tre olika föreningar som 
bedriver barnverksamhet under samlingsnamnet Ninpo 
Dragons. Föreningen Bujinkan Sanshi Dojo Kungsbacka IF 
arrangerade evenemanget tillsammans med Bujinkan Nin-
po Taijutsu Göteborg IF och IF Bujinkan Dojo Norrköping. 
Lägret arrangerades på Sparreviken i Göteborg där samt-
liga de tre föreningarna turades om att hålla träningar. Un-
der sensommarhelgen fick barn från tre olika föreningar 
lära känna varandra, träna tillsammans samt göra olika 
aktiviter som lekar och annat umgänge.

Projektet finansierades med Riksidrottsförbundets 
bidragsmedel Idrottslyftet och uppskattades väl av både 
barn och föräldrar. Därmed finns det en plan på att genom-
föra det igen under 2018.

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet har ökat från föregående år från 510 till 
545 registrerade medlemmar fördelat på 26 föreningar. 
Detta innebär då en ökning med 35 nya medlemmar. Vi har 
också fått in en ny förening i förbundet och det är Bujinkan 
Budo Taijutsu Malmö IF som är i Malmö och där Pierre 
Kull är ansvarig för föreningen.

Medlemmar
Män 250  Pojkar 150
Kvinnor 73  Flickor 72
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Ekonomin för Svenska Bujinkanförbundet
Ekonomin i förbundet är god och den största utgiften un-
der det gångna året har legat på marknadsföringen. Hela 
summan av det som budgeterades för marknadsföring un-
der föregående årsmöte har förbrukats till att marknads-
föra Bujinkan i Sverige.

Grader från Japan
Under 2017 har följande personer fått nya grader tilldelade 
från Japan. Dessa personer har antingen själva meddelat 
allmänheten om sin nya grad eller så har den enskilda för-
eningen meddelat Svenska Bujinkanförbundet.

Judan Kugyo Happo Biken, 15 Dan
Daniel Åberg, Föreningen Bujinkan To Nan Dojo
Judan, 10 Dan
Arvid Karlsson, Bujinkan Dojo Uppsala IF
Jonas Bitéus, Föreningen Bujinkan To Nan Dojo
Peter Bergman, Föreningen Bujinkan To Nan Dojo
Godan, 5 Dan
Lucie Poudoulec, Föreningen Bujinkan To Nan Dojo
Utmärkelser från Japan
Guldmedaljer från Honbu Dojo i Japan
Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg
Robert Gabrielsson, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
Titeln Dai-Shihan från Honbu Dojo i Japan
Daniel Bodin, IF Bujinkan Dojo Norrköping
Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo Sundyberg
Rikard Sundelius, IF Bujinkan Bushin Dojo
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Jujutsufederationen

Ordförande har ordet
Det känns stimulerande att summera 2017 års alla akti-
viteter. Vi är en organisation som har en god kompetens 
inom många olika områden och med den bredden blickar 
vi ständigt framåt. Det är utveckling! Ingen vet egentligen 
vad framtiden har att ge men vi står väl rustade för mor-
gondagens utmaningar. Det är väl också det som mitt ord-
förandeskap har handlat om att höja huvudet och blicka 
framåt. Vi i styrelsen har funnits med och påverkat beslut i 
olika forum för att skapa förutsättningar för en så bra verk-
samhet som möjligt. Detta skulle heller inte vara möjligt 
utan alla ideella ledare ute i landet. 

2017 fick sportrådet en ny ordförande i form av Cicci 
Nyström som snabbt och kraftfullt tog tag i den jujutsu-li-
ga vi har. Detta har resulterat i enklare regler och tydligare 
vad som gäller för våra tävlande och arrangörer. Sportrå-
det har jobbat nära domarrådet och landslaget och utgjort 
en bra kärna för att utveckla tävlingsverksamheten. 

Domarrådet har under året fått ny ordförande, Janet 
Smedberg, som axlar rollen efter Emil Gustafsson.

Ungdomsrådet har under året formats. Detta för att 
stärka det glapp i verksamheten där många föreningar tap-
par sina medlemmar. Förhoppningen är att ungdomsrådet 
ska väcka frågor och vägleda styrelsen till bra beslut så vi 
är en attraktiv idrott för ungdomar. Christian Hoffstedt är 
nyvald rådsordförande i ungdomsrådet och till sin hjälp 
har han Adam Billger. 

Mycket kan sägas om 2017 och en hel del arbete kom-
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mer från RF och Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
om vart svensk idrott är på väg. #Metoo kampanjen med 
idrottens uppror #timeout har haft en stor genomslagskraft 
som resulterat i att en arbetsgrupp med mig och flera an-
dra kampsportare ska jobba fram riktlinjer för kampspor-
ten. Detta kommer fortsätta in i verksamhetsåret 2018. Så 
en hel del har gjorts och en hel del återstår. Stort tack till 
alla er för förtroendet och ert goda arbete ni gör ute i för-
eningarna.

Tobias Back
Ordförande Svenska jujutsufederationen

Styrelsen 2017
Tobias Back (ordförande)
Dick Pettersson (vice ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Cicci Nyström 
Isabelle Sarfati
Hamiz Fazeli
Jesper Kedjevåg (suppleant)
Jens Hogsander (suppleant)

Styrelsen har haft tolv protokollförda styrelsemöten 
under 2017.

Nya klubbar
Sörmlands Shintai Kempo förening
Tamashigoe Dojo Kampkonst & Kulturförening
Lomma Taekwon do klubb
Shintai Kempo Kalmar
Five Elements Klubb
Gladius MMA IF Jujutsu
Budoklubben Ninpo Varberg
Södra Sandbys judoklubb
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Utmärkelser
Under året har följande förtjänsttecken delats ut:

Guld: Emil Gustafsson, Jesper Kedjevåg, Johan Pet-
tersson, Ola Johansson, Henrik Andersson och Magnus 
Cederblad. Silver: Michael Kuntz, Jimmy Pettersson, och 
Magnus Knutström.

Läger
Combat Camp 2017
Det stilövergripande lägret Sweden Combat camp genom-
fördes för femte gången i samarbete med vårt svenska 
landslag.
Läger till Björn Hornwalls minne:
Ola Johanson och Bertil Bergdahl arrangerade ett läger 
med japanen Atsushi Yamamoto i Daito Ryu jujutsu. Läg-
ret genomfördes i Malmö i 30-31 oktober.

Sportrådet
Roger Grimmer (ordförande t.o.m. 2017-03-25)
Cicci Nyström (ordförande fr.o.m. 2017-03-25)
Jonathan Askesjö, Lars Karlsson, Karl Dahlgren, Kenny 
Friman

Sportrådet har haft sju möten via Skype samt ett fy-
siskt möte i Jönköping.

Under ett Skypemöte bjöds även Domarrådet in för 
diskussioner gällande tävlingsstruktur för barn- och ung-
domar.

Under året har bland annat ett nytt poängsystem i 
kvalet till SM tagits fram, en strategisk plan för SvJJF:s täv-
lingsverksamhet godkänts av SvJJF:s styrelse.

Fokus har legat på att hitta lösningar för att få fler 
medlemmar att tävla på olika nivåer samt att kunna träna 
med inriktning på tävling.

Två läger har arrangerats på klubbnivå för att intro-
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ducera tävling i klubbar som inte har den verksamheten 
idag.  

 
JFL-tävlingar
JFL 1 Herrljunga, JFL 2 Nybro, JFL 3 Nacka.

 
SM i Söderhamn
För fjärde gången höll Svenska Jujutsufederationen sitt 
mästerskap under SM-veckan, som arrangeras av RF i 
samarbete med SVT. Mästerskapet uppmärksammades av 
lokala medier men även rikstäckande.

2017 års arrangemang direktsändes på SVT play och 
i SVT1 visades ett sammandrag från tävlingen i ”Vinterstu-
dion” där även Fredrik Widgren och William Seth Wenzel 
blev intervjuade. 

2017 års vinnare av SM:
Herrar -62kg
Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)
Herrar -69kg
Erik Nilsson, SKIFT, Sollentuna
 Herrar -77kg
Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF
Herrar -85kg
William Seth Wenzel, Nacka Dojo IF
Herrar -94kg
William Seth Wenzel, Nacka Dojo IF
Herrar +94kg
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb
Damer -55kg
Lily Li, IKSU, Umeå
Duo Herr
Simon Sjödin & Theo Wik, Växjö JJK

Cicci Nyström, sportchef
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Landslaget
Landslagsledningen var samma som 2016 förutom Paul 
Persson som avgick i januari. Martin Ingholt efterträdde. 
Martin kommer även att ta hand om newaza-juniorer.

Landslaget organiserade återigen Combat Camp 
med cirka 220 deltagare från nio olika europeiska länder 
(Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland, Belgien, Dan-
mark, Polen, Norge, Holland).

Återigen uppmärksammades landslagets framgång-
ar stort i media, till exempel Vinterstudion, samt reportage 
om Fredrik och William i Sportspegeln.

Resultaten från EM
Guld:  Fredrik Widgren, William Seth Wenzel
Silver:  Max Hederström
Brons:  Jenny Brolin
5:e plats: Jonas Lund
WG
Brons:  Fredrik Widgren, William Seth Wenzel
4:e plats: Max Hederström
JVM
Guld:  Fanny Seth Wenzel. William Seth Wenzel
Silver:  Emma Lette
JEM
Guld:  Emma Lette
Silver:  Linus Nolbratt
Brons:  Lovisa Schmidt
5:e plats: Kevin Christoforidis, Rasmus Nolbratt

Landslagsläger
Sex nationella, ett teambuilding-läger till VM 2018.

Fredrik Widgren blev invald i JJIF:s Athlete commity.
Michael Kuntz, förbundskapten
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Domarrådet
Janet Smedberg (ordförande)
Emil Gustafsson, Niclas Sjöberg, Jonas Elfving.

Domarrådet har under året lagt fokus på kompetens-
utveckling för domarkåren, nationellt och internationellt. 
Vi har uppdaterat och vidareutvecklat utbildningsplanen 
för de nationella licenserna. Under året har vi erbjudit ett 
flertal domare att gå B-kurs vid två olika nationella täv-
lingar.

Internationellt har vi skickat domare till Paris Open, 
World Games i Polen, German Open och till U18, U21 EM 
i Rumänien.

Domarrådet har även fortsatt sitt arbete med att se 
över och uppdatera regelverket för tävling.

Ungdomsrådet
Christian Hoffstedt (ordf.)
Adam Billger

Ungdomsrådet har bestått av Christian Hoffstedt 
och Adam Billger. Rådet kom igång relativt sent på hösten 
och jobbar för att ta fram en arbetsplan till 2018.

Christian Hoffstedt, ordförande ungdomsrådet

Övrigt
VM 2018 jobbades det för fullt med under 2017 med Mi-
chael Kuntz och Emil Gustafsson i spetsen. Ett arbete som 
pågått under hela 2017 och fortsätter givetvis in i komman-
de verksamhetsår.
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Kampkonstförbundet

Capoeira
Både antal utövare inom kampsporten capoeira och inter-
nationella evenemang har ökat och samtidigt kan capoei-
ran i Sverige jämföras med övriga länder i Europa både 
vad det gäller teknisk och pedagogisk utveckling.

Med ett stort intresse särskilt från barn har capoeira 
en lovande framtid.

År 2017 var ett aktivt år för capoeira i Sverige med 
flera olika evenemang, så som graderingar, träningsläger/
workshops, tävlingar och föreläsningar.

Vi åkte till flera europeiska länder och även till ca-
poeirans hemland Brasilien.

Grupperna i Sverige organiserar festivaler, regelbun-
den träning och även event specifikt för tjejer och kvinnor.

Slutligen var 2017 ett gynnsamt år för hela capoeira 
i Sverige.

HEMA
Under 2017 var tolv föreningar anslutna till SvHEMAF, 
varav nio klubbar fördelade på fem distrikt hittills är med-
lemmar i SB&K. Totalt har de SB&K-anslutna klubbarna 
465 medlemmar 2018. Om de medlemmar som ännu inte 
ansökt om medlemskap till SB&K inkluderas har SvHE-
MAF 577 medlemmar. Förbundet har under verksamhets-
året genomfört följande aktiviteter.

Styrelsemöten
Styrelsen har regelbundet haft styrelsemöten under året.
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Hemsida och sociala medier
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året och 
hemsidans texter har setts över. Förbundets sociala medier 
har även uppdaterats.

IF-HEMA
Förbundet beredde material inför en ansökan, ansökte och 
erhöll medlemskap i det internationella HEMA-förbundet 
IF-HEMA. Förbundet representerades vid IF-HEMA:s ge-
neralförsamling i december 2017.

Medlemsansökningar
Styrelsen har under året fått in och granskat ansökningar 
från fyra HEMA-föreningar. Av dessa har två föreningar 
godkänts som medlemmar i förbundet och två är ännu un-
der handläggning.

Tävlingstillstånd
Förbundet har beviljats tillstånd att ordna tävlingar. I och 
med detta är det förbundet som handlägger ansökningar 
om att ordna HEMA-tävlingar. Styrelsen har under året 
berett och godkänt tävlingstillstånd från föreningar som 
velat anordna HEMA-tävlingar.

SM och SM-kval
Förbundet har under året tillsammans med Föreningen 
Göteborgs Historiska Fäktskola anordnat svenska mäster-
skapet i HEMA, samt SM-kval i klasserna långsvärd herr, 
långsvärd dam, sabel, rapir och dolk samt svärd och buck-
lare.

Medeltidsveckan i Visby
Förbundet genomförde en introduktionskurs i långsvärd 
vid fem tillfällen under Medeltidsveckan i Visby.
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Instruktörsträff i Malmö
Förbundet genomförde tillsammans med Föreningen Mal-
mö Historiska Fäktskola en instruktörsträff i Malmö i au-
gusti 2017.

Sabelläger i Höganäs
Förbundet sponsrade en träningshelg i sabel i Höganäs i 
oktober 2017.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte
Förbundet bevakade genom sina medlemsföreningar sina 
intressen vid SB&K:s årsmöte under våren 2017.

Penetrationsklassning på skyddskläder
Förbundet beslutade att det från den 1 juni 2018 kommer 
vara krav på penetrationsklassning på skyddskläder på 
svenska HEMA-tävlingar. Det kommer även vara krav på 
varselväst för tävlingsläkare.

Starta klubbpaket
Förbundet har under året tagit fram en instruktion kring 
processerna att starta och driva en HEMA-förening med 
förslag till stadgar, stöd till portaler för källor och tränings-
häften.

Instruktörspaket
Förbundet har under året samlat information och tagit 
fram ett upplägg till vad som kommer att bli instruktörs-
paket i att utbilda HEMA-instruktörer.

Journalföringssystemet för tävlingsläkare
Förbundet har under året fört diskussioner med tävlingslä-
kare inom HEMA i syfte att plocka fram ett journalförings-
system där dessa lättare kan dokumentera skador som 
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uppstått i samband med tävlingar.

Kempo
Antal föreningar 5 (inom SB&K)
Antal medlemmar 207 (inom SB&K)

2017 har varit ett hektiskt år för Kempon. Tävlingar, 
träningsläger och utbildningar för både instruktörer och 
domare har avlöst varandra.

VM
I april åkte landslaget ihop med ungdomslaget ner till Al-
bufeira i Portugal. Efter fem intensiva dagar med många 
matcher varvat med mycket väntetid i sportarenan stod 
det klart att vi hade tagit med oss hem till Sverige hela fyra 
guldmedaljer.

Tilda Ek (Svedala KF) tog två guld i grenarna Kempo 
submission och Kempo knockdown. Jens Nykvist (Tyresö 
FC) tog guld i grenen Kempo semikontakt för veteraner 
och Sofia Siöland (Svedala KF) tog guld i Kempo submis-
sion i ungdomarnas World Cup, som arrangerades paral-
lellt med VM.

Läger
Vårterminen avslutades med Kempons årliga Riksläger i 
Svedala som samlade 80 tränande med deltagare från alla 
av förbundets föreningar.

Genarp Kampsportförening stod som värd för årets 
sommarläger tillika deras eget tioårsjubileum. Ett 30-tal 
tränanden slöt upp för att delta på detta arrangemang.

Nordic Open
Under september arrangerade vi Nordic Open Kempo 
Championship för barn, ungdomar och vuxna. Första of-
ficiella tävlingen i Sverige och Norden som fått sanktion 
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för tävling från Internationella Kempoförbundet. Tävling-
en samlade deltagare från tre länder och blev ett väldigt 
lyckat arrangemang. Det blir en uppföljning 2018 som vi 
redan nu fått sanktion för.

Kemposerien
Under året har vi arrangerat Svenska Kemposerien för barn 
och ungdomar. Det blev fem deltävlingar totalt under året. 
Serievinnare blev Benjamin Olsson från Bara Kampsport-
förening.

Kempo-Cupen
För vuxna arrangerades Svenska Kempo-Cupen. Det blev 
fyra deltävlingar under året. Cupvinnare 2017 blev:
+96kg Aldin Reiz, I3 Sportklubb Örebro
-96kg Andre Hall, Svedala Kampsportförening
-79kg Erik Larsson, Genarp Kampsportförening
-71kg Niklas Bengtsson, Genarp Kampsportförening

Julläger
Hösten rullade på i högt tempo och avslutades med Jul-
lägret som Svedala Kampsportförening arrangerade. 
Lägret samlade 110 tränande och gästtränare från andra 
idrotter. Förbundets flitpriser delades ut och dessa gick till 
Tilda Ek (Svedala KF), som blev Årets Fighter, och Anders 
Olsson (Bara KF), Årets Instruktör.

Svartbältesgraderingar
Svartbältesgraderingar utfärdade av Riksgraderingskom-
mittén under året:

Niklas Bengtsson 1dan (Genarp KF)
My Johansson 2dan (Svedala KF)
Julia Diogo 2dan (Svedala KF)
Stefan Johansson 2dan (Svedala KF)
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Systema
År 2017 var ett viktigt år för RMA (Russian martial arts) i 
Sverige. Dels firade Systema Sibirskiy Viun 10-årsjubileum 
och dels fick Sveriges representant för WCRMA (World 
Center Russian martial arts) utökat ansvar från tidigare 
bara Sverige, till hela Norden.

För att fira 10-årsjubiléet anordnades ett tvådagars 
seminarium i skåne den 18-19 mars.

På plats för att leda seminariet fanns WCRMA:s ord-
förande och grundaren av Systema ”SV”, Dmitriy Skogo-
rev. Det var cirka 30 personer från Sverige, Belgien, Dan-
mark och Tyskland som deltog under dessa två dagar. 

I samband med Skogorevs besök i Sverige, avance-
rade Johan Axelsson, som är huvudansvarig instruktör i 
Sverige, upp till en ny instruktörsgrad. Han fick som stil-
ansvarig och WCRMA-representant ett utökat ansvar över 
Norden.

Systemas 10-årsjubileum med ett tvådagars seminarium i Skåne den 
18-19 mars, som leddes av WCRMA:s ordförande och grundaren av 
Systema ”SV”, Dmitriy Skogorev. Cirka 30 personer från Sverige, Bel-
gien, Danmark och Tyskland deltog. Foto: Mira Axelsson.
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Årets andra seminarium var ett tvådagars utom-
husläger i början av oktober vid Skäralid, som ligger i Sö-
deråsens nationalpark. Seminariets tema var ”överlevnad 
i krissituationer” samt ”likheter i ryska och svenska tradi-
tioner”.

Det har även genomförts ett antal instruktörsför-
djupningar under året, både teoretiska och praktiska. In-
struktörerna har även deltagit i externa vidareutbildningar 
för att kunna vidareutveckla Systema i Sverige som helhet.

Systema SV:s barnträning i Skåne har även under 
2017 visat sig vara väldigt populär och lockat många utö-
vare. Med tanke på att stilen inte är så stor i Sverige ännu, 
bådar detta väldigt gott för stilens framtid.

Det är med glädje vi går in i 2018, vilket även det 
kommer att bli ett väldigt händelserikt år för Systema i 
Sverige.
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Kendoförbundet

Centralt
Den 25 mars 2017 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet 
valdes en styrelse med följande sammansättning:
Ordförande Isak Rubensson
Sekreterare Martin Ledin
Kassör  Lill Markusson
Ledamöter:
Iaido   Peter Höglund
Jodo   Mattias Jansson
Kendo    Nils Björkegård
Kyudo    Uwe Klosa
Naginata  Kirsi Höglund

Till revisorer valdes Jimmy Thorsell och Jonas Karls-
son.

Till valberedningen valdes, Amanda Gydemo Öst-
bom, Mats Wahlqvist och Martin Lindgren som samman-
kallande.

Peter Höglund valdes vid det konstituerande mötet 
som vice ordförande.

Under året har följande personer adjungerats till oli-
ka arbetsuppgifter.
Martin Ledin  Graderingsregistret
Anette Persson Sunje Regelansvarig
Anke Johannmeyer Webmaster
Peter Höglund  Dokumentansvarig
Peter Höglund  Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund, Jimmy Thorsell Mångfald
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Joachim Persson Anti-Doping Representative gente-
mot IKF

Möten
Under året har förbundet haft 15 styrelsemöten (varav sex 
per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter års-
mötet.

Styrelsen fanns representerad på SB&K:s stämma 
med ordförande och vice ordförande.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls 
11 maj i samband med kendo-EM i Ungern. Ordförande 
skulle ha representerat men insjuknade i influensa.

Iaidoansvarig representerade vid iaido-EM i Turin, 
Italien 4–5 november.

Kyudoansvarig representerade vid European Kyudo 
Federation General Assembly som hölls 9 juni i Frankfurt, 
Tyskland.

European Naginata Federation (ENF) General As-
sembly hölls den 10 november i Rotterdam och artansvarig 
representerade. 

 
Medlemmar

En ny klubb har tillkommit under året: Taekwondo 
Klubb Vikings –Iaido.

Vi har ett inrapporterat medlemsantal per 2017-12-31 
via klubbarna på 1060 personer.

Art  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Iaido  251 221 235 243 235 258
Jodo  59 55 76 69 69 105
Kendo  470 482 543 521 494 580
Kyudo  90 107 100 87 83 89
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Naginata 13 13 26 28 31 28
Totalt  883 878 980 948 912 1060

Graderingar
Följande dangraderingstillfällen har hållits av Kendoför-
bundet i Sverige:

2017-01-29 Skellefteå Kendo Kangeiko
2017-03-05 Malmö  Kendo SUGO Cup
2017-03-12 Simrishamn Jodo Jodo SM
2017-05-21 Höör  Iaido Iaido SM
2017-06-04 Stockholm Kendo Ladies Seminar
2017-10-15 Sundbyberg Kendo SKO
2017-11-19 Halmstad Iaido Riksläger
2017-12-10 Visby  Kendo SM

Följande svenska personer har erhållit dan-grad 2017 
i Sverige eller utomlands (endast grader inrapporterade till 
registret listas):

Iaido
Grad Förnamn Efternamn  EKF-nr 
1 Dan Robert  Martinsson  S.00629
1 Dan Rasmus Hedin   S.00627
1 Dan Martin  Paganini  S.00625
1 Dan Anders Lindberg  S.00630
1 Dan Stephan Christel  S.00626
1 Dan Lillie  Cavonius  S.00632
1 Dan Avni  Abdiu   S.00631
1 Dan Fredrik Nilsson  S.00650
2 Dan Peter  Wallin   S.00600
2 Dan Dennis  Nilsson  S.00597
2 Dan Adrian  Brandt   S.00584
2 Dan Carl  Kaneröd  S.00593
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2 Dan Elin  Rudén   S.00570
2 Dan Mikael  Palmqvist  S.00599
2 Dan Christian Strandberg  S.00291
3 Dan Andreas Mattsson  S.00545
3 Dan Anna-Lena Waldestål  S.00529
3 Dan Therese Strandberg  S.00550
3 Dan Kenneth Olofsson  S.00407
5 Dan Amanda Gydemo Östbom S.00405
5 Dan Jesper  Waldestål  S.00374

Iaido Nihon Iaido Kyokai
Inga graderingar har utförts.

Jodo
Grad Förnamn Efternamn  EKF-nr
1 Dan Martin  Paganini  S.00625
1 Dan Lillie  Cavonius  S.00632
2 Dan Therese Strandberg  S.00550
3 Dan Anna-Lena Waldestål  S.00529

Jodo Nihon Jodo Kyokai
Inga graderingar har utförts.

KENDO
Grad Förnamn Efternamn  EKF-nr
1 Dan Simon  Stenberg  S.00619
1 Dan Magnus Holmgren  S.00633
1 Dan Victor  Järnberg  S.00647
1 Dan Theodor Pramer   S.00640
1 Dan Stefan  Svensson  S.00634
1 Dan Erik  Sandström  S.00644
1 Dan Olof  Karlsson  S.00617
1 Dan Anna  Forslund  S.00649
1 Dan Jumpon Toniti   S.00635
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1 Dan Robert  Södersten  S.00643
2 Dan David  Wiman   S.00607
1 Dan Magnus Tyrland  S.00624
1 Dan Ulrika  Pettersson  S.00654
1 Dan Mattias Ahlberg  S.00639
1 Dan Jimmie  Segerstedt  S.00618
1 Dan Thomas Ong   S.00620
1 Dan Mikael  Railasto  S.00623
1 Dan John  Henriksson  S.00653
1 Dan Jannica Lindström  S.00652
1 Dan Ola  Ohlsson  S.00646
2 Dan Georg  Sandström  S.00349
2 Dan Ivar  Bengtsson  S.00586
2 Dan Magdalena Cerderblad  S.00587
2 Dan Po-Yee  Tang   S.00603
2 Dan Joakim  Stenbom  S.00604
2 Dan Johan  Lindkvist  S.00579
2 Dan Manne  Segerlund  S.00588
2 Dan Niklas  Rodin   S.00514
2 Dan Sigurd  Wallin   S.00567
2 Dan Robert  Lingvide  S.00581
2 Dan Emma  Skogsberg  S.00590
3 Dan Per  Zetterström  S.00196
3 Dan Signe  Grennvall  S.00495
3 Dan Josefin  Rosenhed  S.00524
3 Dan Jessica  Fröberg  S.00455
3 Dan Emil  Emilsson  S.00425
3 Dan Emma  Sviestins  S.00293
4 Dan Magnus Johansson  S.00188
4 Dan Carl  Papworth  S.00305
4 Dan Fanny  Lindström  S.00336
4 Dan Mathias Johansson  S.00268
5 Dan Jimmy  Cedervall  S.00282
5 Dan Josef  Segerstedt  S.00272
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Kyudo
Grad Förnamn Efternamn
4 Dan Knut  Högvall
3 Dan Anke  Johannmeyer
3 Dan Kari  Jansson
3 Dan Svante  Ramstedt
2 Dan Benjamin Farmer
2 Dan Linda  Wohlin
1 Dan Ashleigh Butler
1 Dan Christine Alveblad
1 Dan Helin  Ciftci
1 Dan Inger  Fredriksson
1 Dan Kajsa  Holmberg
1 Dan Karin  Gustafsson
1 Dan Leon  Lee
1 Dan Victor  Ericsson

Naginata
Grad Förnamn Efternamn
1 Dan Ellen  Andersson

Mästerskap i iaido

SM 
Mudan
1. Lillie Cavonius, Göteborgs Budosällskap Shôbukan
2. Casper Ottosson, Västerviks JK iaido
3. Malvina Hedlund, Shimbukan Skellefteå och Ludvig 
Tallberg Wakajishi KK
Shodan
1. Christian Strandberg, FSKA
2. Oscar Nilzén, Umekawa Budoklubb
3. Peter Wallin, FSKA och Elin Rudén, Komaki iai Kendo-
förening
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Nidan
1. Nils Lantto, Shimbukan Skellefteå
2. Anna-Lena Waldestål, Göteborgs Budosällskap Shôbu-
kan
3. Kenneth Olofsson, Umekawa Budoklubb och Tobias 
Kandenberg, Sölvesborgs Budosällskap
Sandan
1. Joel Bergmark, Umekawa Budoklubb
2. Maria Engqvist, FSKA
3. Johan Rönndahl, Sölvesborgs Budosällskap och Lars 
Thellman Västerviks JK iaido
Yondan
1. Jesper Waldestål, Göteborgs Budosällskap Shôbukan
2. Patrik Almqvist, Glimminge Budokan
3. Amanda Gydemo Östbom, Kensei Kensan Kai iaidoför-
ening och Johan Andersson, Falkenberg JK 

Fighting Spiritpriset i de individuella tävlingarna 
gick till Ludvig Tallberg, Wakajishi KK
Lag
1. FSKA 1 (Therese Hellborg Standberg, Maria Engqvist, 
Jean Bergström)
2. Shôbukan 1 (Anna-Lena Waldestål, Jesper Waldestål, 
Laurens Loozen)
3. Kensei 1 (Amanda Gydemo Östbom, Jan Kockum, Mar-
tin Nyberg) och Umekawa (Joel Bergmark, Mattias Sjölan-
der, Oscar Nilzén)

Fighting Spiritpriset i lagtävlingarna gick till Beatrice 
Edvardsson, Kensei Kensan Kai iaidoförening

EM 
Resultat individuellt
Godan:  Sida Yin, Brons
Rokudan: Martin Lindgren, Fighting spirit
Nidan: Anna-Lena Waldestål, Fighting spirit
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Mästerskap i jodo

EM
Landslaget deltog vid EM i Heidelberg 10/9 2017, där trup-
pen bestod av: 
Mudan: Lillie Cavonius
Shodan: Patrik Almqvist, Therese Strandberg
Nidan: Anna-Lena Olsson, Maria Enqvist
Sandan: Christian Strandberg
Yondan: Jesper Waldestål
Godan: Sida Yin
Lag: Patrik Almqvist, Therese Strandberg, Jesper Walde-
stål, Sida Yin

Det svenska landslaget hade framgångar vid mäster-
skapet där Maria Enqvist och Sida Yin tog brons i nidan- 
respektive godan-klassen, och laget tog guld i lagtävlingen.

SM
De svenska mästerskapen (SM) arrangerades i Stockholm, 
där FSKA stod som värdklubb. Tävlingarna hölls i klas-
serna mudan, 1-2 dan, 3-4 dan samt lag. Resultaten var föl-
jande:

Mudan
Guld: Cavonius, Shobukan
Silver: Jönsson, LBK
Brons: Nilsson, Shobukan, Hedin, LBK
1-2 dan
Guld: Engqvist, FSKA
Silver: Jansson, LBK
Brons: Almqvist, Glimminge Budokan, Hellborg, FSKA
3-4 dan
Guld: Waldestål, Shobukan
Silver: Bleiker, FSKA
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Lag
Guld: FSKA
Silver: Shobukan 1
Brons: LBK 1, Shobukan 2
Fighting Spirit: Hedin, LBK

Mästerskap i kendo

SM
Svenska mästerskapet i kendo hölls den 8-10 december 
2016 i Visby med Visby Kendoklubb Kenseikan som ar-
rangerande förening.

Junior
Blandat, 14-17 år gamla, 2 kyu eller högre
1: David Wiman
2: Liam Söderström, SSK
FS: David Wiman
Dam
Kvinnor, 18 år och äldre, 1 kyu eller högre
1: Signe Grennvall, HKK
2: Josefin Rosenhed, GAK
3: Amy Tang, GAK
3: Fanny Lindström, Shimbukan
FS: Fanny Lindström
Herr
Män, 18 år och äldre, 1 kyu eller högre
1: Erik Samuelsson, IKSU
2: Edde Johansson, Shimbukan
3: Alosja Vuksanovic, GAK
3: Jimmy Cederwall, Uppsala
FS: Jimmy Cederwall
Lag
Blandat 16 år och äldre, 1 kyu eller högre
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1: Shimbukan
2: GAK
3: FSKA Lag A
3: IKSU
FS: Alosja Vuksanovic

EM/VM
EM 12-14 maj 2017, Budapest, Ungern:
Inga medaljer

Landslaget bestod av:
Damer: Fanny Lindström, Amy Tang, Jessica Fröberg, Jose-
fin Rosenhed, Louise Balla
Herrar: Henrik Johansson, Göran Aranda, Juan-Sebastian 
Sato Folatre, Ren Watanabe, Erik Samuelsson, Nils Björke-
gård, Josef Segerstedt, Max Dagerman
Junior: Styrbjörn Strandell

Landslagsledning:
Coacher: Kumi Sato och Terje Andersen 
Manager: Christian Larsson

Mästerskap i kyudo

SM
Issha Kyudo Kai arrangerade SM i Gamlishallen, Uppsala, 
den 14 oktober 2017. 22 deltagare från fem klubbar tävlade 
i SM.

Lagtävling
Guld: Seikyukai, Stockholm (Vladimir Cvetkovic, Johan-
nes Nordh, Linda Wohlin)
Silver: Kenshou, Stockholm (Jan Graaf, Juha Lagerberg, 
Torbjörn Jakobsson)
Brons: Hokushinkan, Uppsala (Anke Johannmeyer, Aya 
Aihara, Uwe Klosa)
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Individuell tävling
Guld: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai, Uppsala)
Silver: Jan Graaf (Kenshou, Stockholm)
Brons: Anke Johannmeyer (Hokushinkan, Uppsala)

EM/VM 
Kyudo EM hölls i Frankfurt, Tyskland, den 10-11 juni. Den 
här gången åkte två lag till EM.
 Sverige 1
Knut Högvall, Ingemar Karlsson, Laszlo Hennyey, Rolf 
Svensson
 Sverige 2
Thomas Oskarsson, Per Ybo, Uwe Klosa, Arne Högberg

Mästerskap i naginata
 

SM
SM hölls i maj 2017 i Stockholm.

Engi
Guld: Philip Mattsson och Ellen Andersson (KFUM Upp-
sala Naginata)
Silver: Ellen Jakobsson och Sophia Judkins (KFUM Upp-
sala Naginata)
Brons: Dmytro Ivanov/Liudmyla Shalabai (FSKA)
Shiai
Guld: Sophia Judkins (KFUM Uppsala Naginata)
Silver: Philip Mattsson (KFUM Uppsala Naginata)
Brons: Gitta Wilén (FSKA)

EM/VM
Inget EM eller VM hölls under 2017.
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Kickboxningsförbundet
Författare: Emma Ankargren, förbundsordförande

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2017.
Siffror inom parentes är skillnaden mot föregående år.
Low Kick (LK): 20 (+11)
K1 (K1): 36 (+11)
Kick Light (KL): 231 (-21)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 41 (+36)
Totalt: 328 (+35)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head):  7 (+4)

Återigen har Sveriges kickboxare tävlat mer än vad 
de gjorde under föregående år och vi kan konstatera att 
kickboxningens mörka år är över. Självklart vill vi alla upp 
på den nivå vi var på för 10-15 år sedan, när tävlingarna 
duggade tätt och vi åkte till internationella mästerskap för 
att hämta medaljer som fyllde hela hockeytrunkar. Vi är 
inte där ännu men på god väg!

LK/K1
Förra året såg vi en tydlig nedgång för LK och K1. Vi miss-
tänkte då att fler har valt att tävla i thaiboxning, inspire-
rade av det VM som hölls i Sverige. Något som talar för 
att vi hade rätt är att siffrorna nu är tillbaka på 2015 års 
nivå igen. Vi kan också konstatera att nivån på våra full-
kontaktfighters är hög. Detta blev tydligt på de SM-finaler 
som gick under galan på kvällen i Mellerud en vårdag i 
maj. Fyra fullkontaktfighters deltog även i VM där de alla 
presterade väl.
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KL
I KL ser vi en minskning med 9%. Detta kommer sig tro-
ligtvis av att fler svenskar väljer att resa till Danmark och 
Norge för att tävla. I november 2016 öppnades de norska 
förbundstävlingarna upp för utländska fighters och sedan 
dess har flera svenska klubbar, som geografiskt ligger nära 
Norge, valt att tävla där istället för att åka till andra än-
den av Sverige. Samma sak gäller även för Danmark. Detta 
gynnar naturligtvis svensk kickboxning även om siffrorna 
blir lite missvisande. Svenska KL-fighters har gått betyd-
ligt fler matcher än 231 under året. Danska klubbar kom-
mer ibland till Skåne för att tävla men vi behöver fortfa-
rande jobba på att få norrmännen till Sverige.

JKL
Det mest positiva i statistiken är ökningen av juniormat-
cher. Ökningen 2017 låg på otroliga 820% jämfört med året 
innan! Ska vi få fram kickboxningsstjärnor i framtiden be-
höver barn och föräldrar veta att vi finns. Vi måste göra det 
allmänt känt att man kan börja med kickboxning som barn 
och att man inte behöver vänta tills man är vuxen. Fler och 
fler föreningar har startat barngrupper och familjegrupper 
där barn och vuxna kan träna tillsammans.

Arrangörer
Den mest drivande föreningen i svensk tävlingsverksam-
het är Fight Club Ängelholm. Under en period var det i 
stort sett bara denna klubb som arrangerade tävlingar och 
idag är det fortfarande de som arrangerar flest tävlingar i 
landet. Utan dem hade nog kickboxningen i Sverige sett 
mycket annorlunda ut. En ny stjärna bland förbundets 
medlemsföreningar är Olympia Kampsportförening. Den 
senaste tiden har de arrangerat en tävling per termin och 
även om antalet anmälningar ibland lämnat lite i övrigt att 
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önska har de inte gett sig utan kämpat på.

Rookie Rumble
Sedan flera år tillbaka är Göteborg Kickboxningsförenings 
nybörjartävling Rookie Rumble årets största kickboxnings-
evenemang. Här tävlar de fighters som gått sammanlagt 
fem fighter eller mindre, oavsett kampsport. Arrange-
manget har växt för varje år. 2017 var det femårsjubileum 
och det firades med fler anmälningar än någonsin. Tidi-
gare har mer erfarna fighters haft möjlighet att gå förbe-
stämda matcher, så kallade superfights, men på grund av 
de många anmälningarna tvingades man 2017 stryka alla 
superfights. Trots detta kom man upp i nästan 100 matcher. 

I samband med Rookie Rumble höll förbundet även 
sitt årsmöte med fler representerade klubbar än på mycket 
länge. En mycket tydlig förbättring jämfört med när mötet 
hållits i Stockholm i samband med SB&K:s årsmöte. Tidi-
gare har så få medlemsföreningar varit representerade på 
mötet att man har kunna ifrågasätta demokratin i förbun-
det. Den mest akuta situationen är nu avvärjd. 

SM
2017 års svenska mästerskap arrangerades av en av för-
bundets minsta föreningar, Fox Fight Club Mellerud. Med 
hjälp av Fight Club Ängelholm och Göteborgs Kickbox-
ningsförening genomfördes mästerskapet på ett bra sätt i 
Rådahallen, Mellerud.

Totalt gick den svenska eliten cirka 60 matcher. SM 
2017 var viktigare än på länge eftersom styrelsen beslutat 
att ett SM-guld skulle vara ett av kraven för att få en lands-
lagsplats. Följande fighters kunde 2017 titulera sig svenska 
mästare.
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Svenska mästare 2017
Herrar -63 KL: Dennis Hildago, Föreningen Kalvhagens 
Box Center
Herrar -69 KL: Khal Mohammad Nazari, Föreningen Kalv-
hagens Box Center
Herrar -74 KL: Anton Wall, Fight Club Ängelholm
Herrar -79 KL: Tommy Sand, Fighter Kickboxningsföre-
ning
Herrar -84 KL: Pontus Thor, Jönköpings Kick & Boxnings-
klubb
Herrar -89 KL: Marcus Johansson, Fighter Kickboxning
Herrar -94 KL: Emil Hossen, Fight Club Ängelholm
Herrar +94 KL: John Narvefors, Föreningen Kalvhagen Box 
Center
Damer -55 KL: Maya Clavijo, Fighting Spirit
Damer -60 KL: Karin Grenestam, Fighting Spirit
Damer -65: Sanna Idin, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
Damer +70 KL: Emma Johansson, Masters Gym Kick & 
Thaiboxning
Damer -70 LK: Elin Nilsson, Östersunds Kampsportsför-
ening
Herrar -60 K1: Ulugbek Zohidov, Masters Gym Kick & 
Thaiboxning
Herrar -67 K1: Gabriel Tutak, Stockholm Kickboxning
Herrar -67 LK: Afi Amin, Masters Gym Kick & Thaibox-
ning
Herrar -71 K1: Oliver Axelsson, Heavy Hands Muay Thai
Herrar -75 K1: Reber Alwand, Sweden Top Team

 
VM i Budapest
Tävlande i K1
-60 kg Zina Djelassi, Masters Gym Kick & Thaiboxning, 
Silver
-63,5 kg Gabriel Tutak, Masters Gym Kick & Thaiboxning
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-71 kg Oliver Axelsson, Heavy Hands Muay Thai Jönköp-
ing IF
-75 kg Reber Alwand, Sweden Top Team
Tävlande i KL
-55 kg Maya Clavijo, Fighting Spirit
-60 kg Karin Grenestam, Fighting Spirit
-74 kg Anton Wall, Fight Club Ängelholm
-79 kg Tommy Sand, Fighter Kickboxningsförening
-84 kg Pontus Thor, Jönköpings Kickboxning Kick & Box-
ningsklubb
-89 kg Marcus Johansson, Kungsbacka Fight Team

Headcoacher: Sabrina Sedin Roskvist och Jonas Jen-
sen. Assisterande coacher: Magnus Trommestad och Joa-
cim Bergwall

Det var ett erfarenhetsmässigt ungt landslag som 
åkte från flera olika flygplatser för att mötas upp i Buda-
pest. Tre av tio fighters hade varit med innan och samtliga 
coacher var nya. Dessutom fanns en förbundsordförande 
med på plats för sina första internationella WAKO-möten. 
Transfern till arenan gick smidigt men sedan tog det stopp. 
Invägning och registrering tog hela sex timmar och då var 
ändå Sverige bland de mer lyckligt lottade nationerna. På 
väg ner från vågen kom det fram både chipspåsar och pro-
teinkakor, och när sedan middagen var intagen var nästan 
alla som folk igen.

Under dag två tränade landslaget under eftermid-
dagen och på kvällen hölls lottningen. Det var många 16 
delsfinaler då detta var det största WAKO mästerskapet 
någonsin med 1588 fighters från 70 länder. 

Trots att laget var ungt och överlag oerfaret preste-
rade samtliga atleter på toppnivå. Även de som åkte ut i 
första omgången har lärt sig mycket och nästa år kommer 
flera av dem med största sannolikhet gå mycket längre i 
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2018 års EM i Belgrad. Den yngste svenske deltagaren An-
ton Wall lyste lite extra när han gick vidare från första om-
gången till kvartsfinal. Där drabbades Anton oturligt nog 
av näsblod i första ronden och läkaren bröt matchen.

En annan landslagsdebutant som gjorde mycket 
bra ifrån sig var Marcus Johansson. Efter att ha startat lite 
tvekande i första matchen fick coacherna fart på honom 
ordentligt och han seglade igenom kvartsfinalen. I semi-
finalen tog det dock stopp och Marcus återvände hem till 
Kungsbacka med ett brons i bagaget. Inte dåligt för en de-
butant. 

Veteran i kickboxningslandslaget är 25-åriga Zina 
Djelassi. Zina gjorde sitt första landslagsframträdande 
2011 och sedan dess har utvecklingen gått stadigt uppåt. 
2016 blev det silver på EM och därför var Zina också en 
stark medaljkandidat i 2017 års VM. Det märktes tydligt 
att Zina var rutinerad och säker både i och utanför ringen 
när det kom till stora mästerskap. Trots att viktklassen var 
mycket jämn med flera stora namn i startlistan seglade 
svenskan igenom både åttondel och kvartsfinal. Semifina-
len var mycket jämn och det stod och vägde hela matchen. 
Tyvärr gjorde ett snöpligt poängavdrag i slutet av tredje 
ronden att Zina förlorade matchen. Även här blev det en 
bronsmedalj.

World Games
Det finns många idrotter som är erkända av IOC som olym-
piska idrotter men som inte får plats på det olympiska pro-
grammet. Dessa idrotter samlas istället vart fjärde år för att 
tävla i World Games. Kickboxning är ännu inte erkänt som 
olympisk idrott men internationellt är detta arbete mycket 
aktivt och därför var vår sport trotts detta 2017 inbjudet att 
delta i tävlingarna. Man hade valt ut disciplinen K1 och två 
viktklasser för herrar och två viktklasser för damer. Här 
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hade WAKO valt ut de åtta bästa kickboxarna och gläd-
jande nog fanns Zina Djelassi med på listan för kvinnliga 
fighters i K1 -60kg.

Coach Jonas Jensen och Zina var på plats i Wroclaw i 
Polen tillsammans med tusentals andra idrottare. Kickbox-
ningsturneringen genomfördes på fyra dagar och precis 
som i VM var just Zinas viktklass extra tight och de flesta 
av tjejerna hade både mött varandra och vunnit över var-
andra i omgångar tidigare. Tyvärr förlorade team Zina för-
sta matchen men vi hoppas att hon fortfarande finns kvar 
på landslagsnivå nästa gång det arrangeras World Games 
i USA 2021.

PRO
Inga PRO-matcher har hållits i Sverige 2017. Däremot har 
fyra svenskar gått PRO-matcher utomlands: Sandra God-
vik, Mechmet Kaya, Reber Alwand och Amine Boufaranne.

Gradering
Mästargradering hölls den 26 maj i Göteborgs Kickbox-
nings lokaler. Till sin hjälp i bedömningen av de sökande 
hade graderingsansvarige Linus Grinsvall Sabrina Sedin 
Roskvist och Mikael Berg. Fem aspiranter hade anmält sig 
till gradering 1 Dan. Av dessa tilldelades Martin Johans-
son från Göteborgs Kickboxning, Isak Lindmark från Göte-
borgs Kickboxning, samt Daniel Hansson från Östersunds 
Kampsportsförening 1 Dan.

Graderingskommittén ansåg att informationen i 
samtliga inkomna ansökningar om högre Dangrader var 
för knapphändig för att kunna tilldela en högre mästar-
grad. Kommittén uppmärksammade även att regelverket 
för högre mästargrader idag är väldigt otydligt och lud-
digt, vilket gör det svårt att veta vad som ska ingå i an-
sökan. Graderingsansvarig kommer till nästa gång att ta 
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fram tydligare riktlinjer och en ny ansökningsblankett för 
ansökan till högre mästargrader.

 
Styrelse 2017
Ordförande: Emma Ankargren
Vice Ordförande: Magnus Trommestad
Sekreterare: Robert de Zwart
Kassör: Jan Pettersson
Ledamöter: Martin Eisengarten och Joanna Kaneteg 
Suppleanter: Camilla Jörnheim och Ludvig Friberg

Operativa roller 2017
Tävlingskommitté 
Martin Eisengarten, Camilla Jörneheim, Robert DeZwarts, 
Marcus Johansson

Kommunikationsansvarig
Camilla Jörneheim

Landslagscoacher 
I KL avgick Olof Pettersson i oktober och ersattes av Sa-
brina Sedin Roskvist assisterad av Magnus Trommestad. 
I LK/K1 coachades landslaget under VM av Jonas Jensen 
assisterad av Joacim Bergwall. De avgick efter mästerska-
pet. Posten är idag vakant.

Graderingsansvarig
Linus Grinsvall

Valberedning
Michael Pettersson (avgick i september), Jeanette Sjöblom, 
Daniel Hansson
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Kung Fu & Wushuförbundet

Sammanfattning
Verksamhetsåret 2017 har genom förbundets satsningar 
gett fler tävlingar och aktiviteter för bredden och eliten. 
Barn- och ungdomssatsningen har resulterat i att fler tävlar 
och är med på aktiviteter som har anordnats av förbundet.
 Traditionella stilar har fått ett uppsving genom 
medvetet arbete från landslagscoacher och landslagsträna-
re. Två nya meriterade landslagscoacher/tränare har rekry-
terats. I Taolu ”forms” Wang Ge och i Sanda ”fight” Chen 
Zhong Bang.

I Sanda och Taolu har flertal träningar genomförts. 
Utövare från andra kampsportsklubbar har anslutit sig och 
deltagit med framgång på Sandaträningar. Dessa klubbar 
är med i Svenska Kung Fu & Wushuförbundet vilket ger 
dem rätt till landslagsplats om man blir svensk mästare i 
Wushu.

På det internationella planet har förbundets vice ord-
förande Yvonne Lin blivit invald i IWUF som projektan-
svarig för graderingskommitté och marknadsföring sedan 
tidigare. Anatoli Grigorenko blev invald i IWUF medicin-
ska kommitté.

Styrelsen och kommittéer kommer att arbeta kom-
mande år med viktiga satsningar för barn, ungdomar och 
juniorer, samt traditionell träning och tävlingsverksam-
het i Taolu och Sanda. Förbundet ska ha god ordning och 
kontroll på ekonomin. Det är viktigt för stabilitet och kom-
mande satsningar.

Luciano Macri, ordförande
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Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande  Luciano Macri 
Vice Ordförande Yvonne Lin
Sekreterare  Viktor Nordgren
Kassör   Brusc Dallaho
Ledamot  Jakob Isaksson
   Anwar Dehkani
Suppleanter  Li Min Hua
   Tommy Lin

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio styrel-
semöten utöver årsmöte och arbetsmöte.

Valberedning
Sammankallande Mathias Sandström
Ledamöter  Rebwar Arif, Ulrika Blom

Traditionella utskottet Jakob Isaksson
Landslagsorganisation Anatoli Grigorenko
Tekniska Kommittén  Peter Brejcha
Barn & Ungdom  Nicklas Sigurdh

Arbetsutskotten har medverkat vid styrelsesamman-
träden. Utöver det har de haft egna arbetsmöten i samband 
med landslagsläger och tävlingar.

Vision, värdegrund och mål
Visionen för Svenska Kung Fu & Wushuförbundet har va-
rit att bidra till att verksamheten omfattar både motion och 
elit.

Värdegrunden är att inspireras till ideellt arbete.
Målet är att samarbeta övergripande mellan olika sti-

lar.
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Tekniska kommittén
Sanda, Taolu 
Målen har varit att anpassa reglementet till internationell 
standard. 

TK har tagit del av nya Sanda-regler som användes 
på World Cup i Kina samt VM i Ryssland.

Anwar Dehkani internationell Sanda-domare deltog 
på utbildningar och uppgraderade sig till plattformsdo-
mare. Interna utbildningar hölls i samband med tävling i 
Sverige. TK har påbörjat uppdatering av domarmanual.

Taolu: Li Min Hua har fortbildats internationellt 
inom inre stilar.

Domarutbildning
Arbetet med att utbilda fler domare nationellt och inter-
nationellt har diskuterats och kommer att erbjudas till nya 
och rutinerade domare.

Utbildning
Behovet av tränarutbildning är efterfrågat av föreningar. 
Det är inom träningslära, framför allt kompletterande äm-
nen utanför ramen av teknik och stilspecifik utbildning. 

En utbildningsplan för tränare kommer att utformas 
av landslagscoachen Anatoli Grigorenko. Denna utbild-
ning kommer att belysa antidoping, kost- och tränings-
missbruk, förmedla förenklad forskning och rön, samt att 
utveckla ramar för barn, ungdom och elit.

Landslagsorganisationen
Sanda
Landslagscoachen Anatoli Grigorenko har tillsammans 
med landslagstränare Chen Zhong Bang och Brusc Dal-
laho har haft sex landslagsläger med fystester, testbatterier 
och kravprofiler för elit.
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Taolu
Landslagscoachen Wang Ge har tillsammans med lands-
lagstränare Jakob Isaksson, Mathias Sandström genomfört 
flertal läger, samt workshop.

Niclas Sigurdh och Romain Schwab höll i barn- och 
ungdomsträning på Bosön. 

Två dagars träningsläger och riksläger på Bosön ar-
rangerades, där Taolu- och Sandautövare från Norge och 
Sverige deltog i träningen med välmeriterade instruktörer.

Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten är på uppgång, flera klubbar har 
visat stort intresse för att arrangera tävlingar. Det har ar-
rangerats flera lokala klubbtävlingar. 

På Wushu-SM 2017 i Västerås deltog ett stort antal 
tävlande i Sanda och Taolu med många nya svenska mäs-
tare som kvalificerade sig till landslaget.

Världsmästerskap i Wushu
Fjortonde World Wushu Championship 2017 hölls 26 sep-
tember - 3 oktober i Kazan, Ryssland.

Meriterade Elin Öberg (56 kg) tog silver efter en hård 
match mot en kinesiska. Det är hennes andra silver i VM-
sammanhang. Domingo Kiesse (+90 kg), EM-guldmedaljör 
2016, gick en tuff match mot kinesen ”Kungfu panda”, som 
blev en höjdpunkt för publiken. För övriga landslagsdelta-
gare var det att se och lära.

Swedish Wushu Team
Swedish Wushu Team var med i Oslo Wushu Open 2017-
11-18. Taolulandslaget vann många medaljer i olika grenar 
med stolt huvudcoach och landslagstränare.

I Sanda vann junioren Kazem Dehkani båda match-
erna mot en makedonien och en serb. Kazem Dehkani blev 
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vald till bästa juniorfighter. 
På plats fanns även Anwar Dehkani och Luciano Ma-

cri som huvuddomare för Sanda. 

Kampsportsfestivalen
På kampsportsfestivalen i Stockholm den 2 december ar-
rangerades Stockholms Sanda Cup Open, en välorganise-
rad tävling med bra matcher och stor publik.

För första gången användes digitala tavlor framtag-
na av Smoothcomp som är ett ledande IT-företag med spe-
cialisering inom kampsportsevenemang.

Vi ser med glädje på dessa satsningar och framgång-
ar med flera tävlingar i Sverige och med fler internationella 
deltagare.

Slutord
Ett stort tack till alla coacher, domare och tävlande för ett 
fantastiskt tävlingsår.

Ett stort tack till alla som arbetat ideellt och målmed-
vetet för att utveckla Wushuverksamheten i Sverige och 
internationellt.

Var med och hjälp till med att år 2018 ska bli ännu 
bättre.
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Kyokushin o. fullkontaktkarateförbundet

Svenska Kyokushin och fullkontaktkarateförbundet 
(SKOFF) är till för att främja tävlandet inom vår idrott.

SM i kyokushin – fullkontaktskarate
Vi har äntligen genomfört ett SM i kyokushin för seniorer. 
Arrangemanget gjordes i samarbete med Svenska Karate-
förbundet. Nya SM-mästare i kyokushin fullkontakt kora-
des i Mimers Hus, Kungälv, lördagen den 25 november.

herrar -70 kg
guld: Milad Samizade, Banzai karate kai – även tameshi-
waripriset, det vill säga flest plank: 21
silver: Niklas Borg, Ale Karate Club
brons: Stefan Chervenko, Stockholms kyokushin
damer -65 kg
guld: Cecilia Wallin, Stockholms kyokushin – även domar-
nas pris för bästa teknik
silver: Dina Kljajic, Keiko
herrar -80 kg
guld: Daniel Karlsson, Gefle Kyokushin
silver: Alen Kifah, Göteborgs karate kai
brons: Benjamin Morino, Luleå Karateklubb
damer +65 kg
guld: Sara Hägge, Göteborgs karate kai
silver: Sanne Larsson, Uppsala kyokushin
herrar +90 kg
guld: Jimmie Collin, Keiko – även domarnas pris för bästa 
teknik
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silver: Christoffer Bjuvenstrand, Landvetter kyokushin ka-
rate
brons: Bartosz Iwaszko, Kyokushinkai Jotso IF

Jimmie Collin fick även stående ovationer då han 
avslutade sin långa och framgångsrika karriär i kumite i 
samband med SM.

Läger
Banzai karate kai arrangerade ett kumiteläger för kadetter, 
juniorer och seniorer under ledning av sempai Yuki Maeda 
från Japan. Guldstaden i Skellefteå arrangerade ett kumi-
teläger för kadetter, juniorer och seniorer under ledning av 
sensei Harris Wallmen, shihan Anca Wallmen och sempai 
Marius Ilas – alla från Rumänien. 

Tävlingsverksamhet
Under året har tolv tävlingar sanktionerats varav tio var 
barn- och juniortävlingar. Utöver detta har våra ungdo-
mar, kadetter och juniorer likväl seniorer tävlat interna-
tionellt. Förutom stöttning med resebidrag till elittävlande 
ger SKOFF arrangörsstöd så att föreningar kan arrangera 
tävlingar inom Sveriges gränser. Allt till stöd för våra täv-
lande. Vi kallar landslaget för Swedish team.

Elit
2017 blev en av Swedish teams mest framgångsrika år. 
Kanske det bästa någonsin och det som är mest glädjande 
är att vi lyckades i olika kategorier och i olika åldrar. Sara 
Hägges europamästartitel är en historisk framgång, då 
Sverige aldrig haft någon kvinnlig europamästare tidigare 
i fullkontaktskarate. Lisa Linders brons på junior-EM bå-
dar också gott. Ki Pasanens guld i kata, U16-klassen, visar 
att vi håller en god klass på kata i alla åldrar och det kan 
tilläggas, i en hårdnande konkurrens. På herrsidan stod 
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Milad Samizade, Ali Hayder och Rasmus Bergström för 
bedriften att ta tre medaljer på U22-EM, varav ett var guld 
(Rasmus). Ett välkommet styrketecken, då framgångarna 
på herrsidan minskat på senare år. Vi hoppas att detta var 
vändningen.     

Konkurrensen i toppen hårdnar, framför allt hos ku-
miten. Inför OS 2020 har samarbetet mellan organisatio-
nerna ökat och olika organisationer deltar på varandras 
EM eller VM. Det innebär att man utökar antalet deltagare 
på ”toppnivå”, vilket i sin tur gör att konkurrensen i top-
pen har ökat. Ytterligare en faktor är att fler länder bedri-
ver en mer målinriktad träning för sina juniorer/kadetter. 

Tillväxten för kumite bland de unga ökar, vilket är 
positivt, men vi är inte på den nivån vi önskar. Det är fort-
farande svårt att fylla ålders- och viktklasser på tävlingar 
och för att behålla en hög nivå på seniorlandslaget önskas 
ett bredare urval. Positivt är att deltagandet på landslags-
läger har ökat.   

Rekrytering till seniorlandslaget sker till största 
delen från juniorsidan. Vuxna aspiranter existerar, men 
minskar successivt.

En höjd fysisk nivå i kombination med bra kondition 
har blivit ett måste för att möta den hårdnande konkurren-
sen som senior-kumiten har. Seniorlandslaget fortsätter sin 
elitsatsning. Den har lett till att en gemensam träningspla-
nering har börjat ta form och lagets fysiska nivå har höjts. 
Helena Hugosson från Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet har klivit in som en resurs till Swedish team. Under 
hösten har en ny struktur tagits fram för elitsatsning, där 
man ges möjlighet att vara landslagsmedlem utan att för-
binda sig till elitsatsning, som istället blir frivillig.

Under året som gått har delar av Swedish team delta-
git vid flera tillfällen på Bosön, varav en gång var ”vanlig” 
samling inför EM.
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Förbundet satsade på en klubbledarträff som rik-
tade sig till dem som tränar yngre som vill tävlingssatsa. 
De som höll i de olika föredragen var alla från Swedish 
team. Syftet var att dela de erfarenheter som gjorts kring 
elitsatsningen och skapa rätt förutsättningar och likvärdig 
kompetens i klubbarna. 

Vi har internationellt under året deltagit på senior-
tävlingar och barn-, ungdom-, kadett- och juniortävlingar. 
Medaljframgång redovisas nedan.

Senior
Carpathia cup, Polen
Ziyafatalla (Milad) Samizade, Banzai (silver)
Stefan Chervenko, Stockholm (brons)
Spanska öppna
Dina Kljajic, Keiko (silver)
BS cup, Danmark
Alén Kifah, Göteborgs (guld), -70 kg
Emma Smith, Göteborgs (guld), -65 kg
Moa Székely Jensen, Kungälv (guld) +65 kg
EM shinkyokushin, Danmark
Sara Hägge, Göteborgs (guld + bästa spirit) +60 kg
World cup, Kazakstan
inga medaljer
Swiss open
Moa Székely Jensen, Kungälv (silver) +65 kg
Austria open
Moa Székely Jensen, Kungälv (brons) +65 kg
Bucarest Challenge, Rumänien
Daniel Karlsson, Gefle (guld)
WKB European cup, Spanien
Jonas Rosin, Gefle (silver) -80 kg
Dream cup, Ungern
Robin Thompson, Minami (silver), veteran
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Torbjörn Helmfrid, KFUM Uppsala (brons), veteran
Kroatiska öppna
Sanne Larsson, Uppsala (brons)
Cissi Wallin, Stockholm (brons)
Stefan Chervenko, Stockholm (brons), lätt
Milad Samizade, Banzai (silver) lätt
Ali Hayder, Stockholm (silver)
Rasmus Bergström, Bollebygd (silver)
Waterpoort open, Holland
Milad Samizade, Banzai (guld) -70 kg
Robert Strandberg, Lidköping (brons) -70 kg
Jonas Rosin, Gefle (guld) +80 kg
U22, Polen
Milad Samizade, Banzai (silver)
Rasmus Bergström, Bollebygd (guld + bästa teknik)
Ali Hayder, Stockholm (silver)
Lorenskog cup, Norge
Alén Kifah, Göteborgs (guld)
Robert Strandberg, Lidköping (silver)
Dina Kljajic, Keiko guld)
Moa Székely Jensen, Kungälv (silver)
All Japan Union 10th, Open European Kyokushin champion-
ship, Rumänien
Daniel Karlsson, Gefle (guld) -80 kg
IFK World championship, Rumänien
Jonas Rosin, Gefle (silver) -80 kg
3rd KWU European Championship, Ryssland
Jonas Rosin, Gefle (silver) -90 kg

Barn, ungdom, kadett och junior
Carpathia cup, Polen
Hampus Strömer, Bollebygd (brons), kadett -75 kg
Ramsin Ebrahimi, Banzai (guld), junior
Johan Strömer, Bollebygd (silver), junior -75 kg
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Elvira Gummesson, Lund (brons) junior
Spanska öppna
Mirjam Björklund, Keiko (guld), junior
BS cup, Danmark
Ida Gidsäter, Kungälv (guld), junior
Noah Zachrisson, Kungälv (silver), junior
Junior EM shinkyokushin, Danmark
Lisa Linder, Bollebygd, (brons), -60 kg
Kyokushin open, Norge
Ki Pasanen, Oyama (guld), 15-17 år -70 kg
Austria open
Noubar Joulfayan, Uppsala (silver), kadett -65 kg
Teddy Dahlqvist, Keiko (silver), kadett tungvikt
Mirjam Björklund, Keiko (silver) junior
Elvira Gummesson, Lund (guld) junior – 60 kg
Beker der Kempen, Belgien
Sofia Svensson, Stora höga (guld)
Bianca Ballay, Stora höga (silver)
Kevin Kristensson, Stora höga (silver)
Elvira Ballay, Stora höga (silver)
Hampus Hansson, Stora höga (brons)
KWU European Championship, Tyskland
Amber Lindblom, Gefle (guld), 14-15 år -60 kg
Samantha Karim, Gefle (guld), 14-15 år -55 kg
Agnes Westrin, Gefle (brons), 16-17 år -60 kg
Elvira Ballay, Stora höga (guld), +60 kg
Bucarest Challenge Cup, Rumänien
Lipo Lodin, Gefle (guld + bästa fighter), 14-15 år +65 kg
Amber Lindblom, Gefle (silver), 14-15 år -60kg
Samantha Karim, Gefle (silver), 16-17 år -60 kg
Bianca Ballay, Stora höga (brons)
Sofia Svensson, Stora höga (brons)
Baltic cup, Litauen
Ki Pasanen, Oyama (brons), kadett



Verksamheten 2017212

Py Pasanen, Oyama (guld), kadett
Elvira Gummesson, Lund (silver) junior – 62 kg
Dream cup, Ungern
Py Pasanen, Oyama (silver), U16 +55 kg
Ki Pasanen, Oyama (guld), U16 +55 kg
Elvira Gummesson, Lund (brons), junior
Oyama cup, Danmark
Tarik Sapcanin, Banzai (brons), 10 år
Philip Sapcanin, Banzai (guld), 13 år
Mirza Hukic, Banzai (silver), 15 år
Ludvig Petren, Lund (guld)
Waterpoort Cup, Holland
Py Pasanen Oyama (silver), kadett
Ki Pasanen Oyama (guld) junior
Elvira Gummesson, Lund (silver), junior
Hampus Strömer, Bollebygd (silver), kadett
Kevin Börtner, Bollebygd (silver), junior
Tarik Sapcanin, Banzai (guld), 10 år
Philip Sapcanin, Banzai (silver), 13 år
Mirza Hukic, Banzai (brons), 15 år
Ramsin Ebrahimi, Banzai (brons), junior
Eskil Lindvall, Gefle (guld), 8 år
Alexi Jonsson/Venell, Gefle (silver), 7 år
Kevin Larsson, Gefle (silver), 13 år
Ebba Tegnér, Gefle (brons), 12 år
Siri Tegnér, Gefle (brons), 10 år
Irma Andersson, Gefle (brons), 9 år
Disa Arvidslund, Stora höga (guld)
Emelie Gunnarsson, Stora höga (guld)
Hampus Hansson, Stora höga (silver)
Nova Lindén, Stora höga (silver)
Agnes Lilliebjelke, Stora höga (silver)
Olivia Nordström, Landvetter (silver)
U16 (EM) shinkyokushin, Polen
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Ki Pasanen, Oyama (guld), kata
Lorenskog cup, Norge
Felicia Ljung, Kungälv (silver) junior
Noah Zachrisson, Kungälv (silver) junior
All Japan Union 10th Open European Kyokushin Karate 
Championship, Rumänien
Lipo Lodin, Gefle (guld), 14-15 år +65 kg
Amber Lindblom, Gefle (guld), 14-15 år +55 kg
Samantha Karim, Gefle (guld), 15-16 år -60 kg
Alice Nydélius Stora Höga (silver), kata
KWU Kyokushin German Open
Agnes Westrin, Gefle (guld), 16-17 år -60 kg
Amber Lindblom, Gefle (guld), 14-15 år -60 kg
Lipo Lodin, Gefle (silver), 14-15 år +65 kg
Samantha Karim, Gefle (silver + bästa spirit), 16-17 år -60 
kg
Elvira Ballay, Stora höga (guld)
Julia Carlsson, Stora höga (silver)
Kevin Kristensson, Stora höga (silver)
Sofia Svensson, Stora höga (brons)
WKB 1st European Championship
Agnes Westrin, Gefle (guld), 16-17 år -60 kg

  
Organisationen kring eliten
Följande roller finns:
Magnus Hanssen, Keiko, landslagskapten och huvudan-
svarig
Torbjörn Helmfrid, Uppsala, junior- och kadettansvarig
Virpi Alajarva, Skövde, elitansvarig gentemot RF

Domarutbildningar
Vi hade en regelgenomgång inför SM i kyokushin för del-
tagande domare.



Verksamheten 2017214

Styrelse
Ordförande: Virpi Alajarva, Skövde
Vice ordförande: Ulrik Hägge, Göteborg 
Kassör: Jens Karlsson, Skellefteå 
Sekreterare: Mattias Öhdén, Minami
Ledamot: Henrik Jacobson, Älmhult
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MMA-förbundet

Ordförande har ordet
På årsstämman valdes en ny styrelse och arbetet blev fort 
ett dynamiskt teamarbete där alla fick möjlighet att bidra 
med sin kompetens kring flera olika områden. Styrelsens 
mål är att kunna arbeta strategiskt och visionärt samt de-
legera en hel del rutinarbete till kommittéer. Som ett led 
i detta ombildades några icke-fungerade kommittéer med 
kunniga och engagerade personer.

Organisation
Förbundets organisation har stärkts med:

Ombildad tävlingskommitté
Ombildad bedömningskommitté
Ny kommunikatör
Att bredda antalet funktionärer som arbetar i förbun-

det är viktigt. Lika viktigt är att ge kommittéer arbetsut-
rymme och förtroende att genomföra sitt arbete. Den nya 
tävlingskommittén har arbetat effektivt och aktivt under 
året och avlastat styrelsen inom flera områden.

Regler och reglementen
En viktig del i förbundets arbete är att upprätthålla reg-
ler och skapa reglementen och riktlinjer inom förbundets 
verksamhetsområden. Detta för att både skapa stöd såväl 
som gränser för verksamheten. Under året har följande 
reglementen tillkommit:

Nytt reglemente för SM
Nytt reglemente för matchmakers
Nytt reglemente för promatcher i ligan
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Tävlingar
En stor del av förbundets verksamhet är att arrangera täv-
lingar eller sanktionera tävlingar. I den första kategorin 
återfinns den framgångsrika MMA-ligan med tillhörande 
SM som består av 15-16 tävlingar. I samband med dessa 
inleddes ett samarbete med Kimura som streamade delar 
av dessa tävlingar. På en av tävlingarna genomfördes även 
proffsmatcher. Förbundet hoppas att kunna fortsätta med 
detta kommande år.

I kategorin sanktionerade tävlingar konstaterar vi att 
UFC återkom till Sverige men även inhemska produktio-
ner arrangerade tävlingar.

Utbildningar
Domarkommittén och utbildningskommittén har under 
året genomfört flertal domare- respektive instruktörsut-
bildningar med framgång. Att utbilda och skapa kompe-
tens är en viktig hörnsten i förbundets verksamhet.

Landslag
Förbundets landslag fortsatte sitt segertåg runtom i värl-
den och blev bästa nation på samtliga turneringar de del-
tog på. VM, EM och Öppna Asiatiska Mästerskapet.

4 Världsmästare
4 Europamästare
4 Asiatiska mästare
7 silvermedaljörer totalt
8 bronsmedaljörer totalt

De fyra världsmästarna är:
Anna Astvik
Serdar Altas
Khaled Lallam
Irman Smajic
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Khaled Lallam blev utsedd till bästa tävlande på hela 
VM. Imponerade!

Utmärkelser
Förbundet började dela ut utmärkelser i kategorierna bäs-
ta klubb, ledare och utövare i samband med årsstämman. 
Dessa blev Gladius MMA, Anders Ohlsson samt Cornelia 
Holm.

Övrigt
I övrigt arbetades det med ett flertal olika projekt och ini-
tiativ:

Uppdaterade riktlinjer för träning av barn
Publicering Code of Conduct
Säkerhetsregler vid träning
Social integration
Dan Hardy seminarium
Kimura
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Muaythaiförbundet

Styrelsen
SMTF:s Förbundsstyrelse har 2017 bestått av:
Johan Risberg, förbundsordförande
Magdalena Kowalczyk, sekreterare samt ansvarig för 
mark nad/kommunikation
Hans Edström, kassör
Lena Olsson, ledamot
Kasra Ashhami, ledamot samt internationell samordnare
Rasmus Svensson, ledamot
Toni Guinovic, ledamot (invald efter extra årsmöte)
Payman Shilan Hajr, suppleant
Sandra Hanna Westerberg, suppleant

Under 2017 har tio styrelsemöten hållits och styrel-
sen har ideellt lagt ned ca 300 timmar tillsammans. Styrel-
sen har behandlat tre individuella disciplinärenden. Dis-
ciplinära åtgärder har vidtagits rörande brott mot given 
sanktion samt osportsligt uppträdande.

Förbundet har under året arbetat med att etablera 
en ny organisation med större självständighet för råd och 
kommittéer. 

Förbundet har rönt god medial exponering där fram-
gångar rapporterades för både VM i Minsk och EM i Paris. 
Även Sofia Olofssons guldmedalj i World Games beva-
kades och rapporterades i tidningar, radio och TV. Sofia 
Olofsson röstades även fram som ”Athlete of the Year” av 
IWGA samt blev även nominerad till Radiosportens Jer-
ringpris. Vid utgången av året hade förbundet 7755 med-
lemmar.
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2017 instiftade förbundstyrelsen ett elitstipendium 
för att underlätta tävlande för de främsta boxarna i inter-
nationella tävlingar. Pristagarna var för sina insatser under 
2016:

Beata Malecki
Patricia Axling
Anna Strandberg
Sofia Olofsson
Isa Tidblad Keskikangas
Simon Ogolla

Tävlingsrådet 
Möjligheterna till att tävla har varit goda och under 2017 
genomfördes 840 matcher fördelade på 57 beviljade sank-
tioner.

Tävlingsrådet har genomfört ett senior-SM arrang-
erat av Southside Muaythai IF i Haninge. Evenemanget 
blev mycket populärt och uppskattat och var en publik-
framgång både på plats i Haninge samt via livestream. Ju-
nior SM arrangerades i samarbete med Frontier Muaythai 
IF i Lomma.

Svenska Mästare 2017
Juniorer
Damer
-48 kg Nikita Henricsson, IF Fight Center Linköping
-54 kg Hedda Engström, OneChai Muaythai & K1 IF
-60 kg Madeleine Kettner, Fighter Muaythai Förening
Herrar
-51 kg Jonathan Johansson, Malmö Muaythai IF
-54 kg Mohammad Ghulam Sakhi, Masters Gym Kick & 
Thaiboxning IF
-60 kg Isak Pauli, Odenplan Fightgym IF
-63,5 kg Arvin Sadein, Halmstad Muaythai IF
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-67 kg Arben Qerimaj, Helsingborg Muaythai IF
-71 kg Mustafa Aboutaka, Helsingborg Muaythai IF
-75 kg Douglas Wallstenius, Tullinge Muaythai Thaibox-
ningsförening

Seniorer
Damer
-45 kg Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym IF
-48 kg Sandra Godvik, Djurgårdens IF Kampsportsfören-
ing 
-51 kg Josefine Lindgren Knutsson, Allstars Kampsports-
förening
-54 kg Sofia Olofsson, Odenplan Fightgym IF 
-57 kg Patricia Axling, Odenplan Fightgym IF 
-60 kg Isa Tidblad Keskikangas, TIP Muaythai IF
-63,5 kg Erica Björnestrand, Öresund Muaythai Camp IF
-67 kg Bea Malecki, Allstars Kampsportsförening
-71 kg Anna Strandberg, TIP Muaythai IF

Bea Malecki och Patricia Axling delar på priset Årets genombrott på 
Kampsportsgalan 2017. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Herrar 
-57 kg Jonathan Zeray, Klubb Sweden Top Team 
-60 kg Filiph Waldt, Göteborg Muaythai IF
-63,5 kg Jonas Berglund, Sit Perong Drakstadens Muaythai 
IF
-67 kg Mathias Jonsson, Tullinge Muaythai Thaiboxnings-
förening
-71 kg Sanny Dahlbeck, Odenplan Fightgym IF
-75 kg Constantino Nanga, Klubb Stockholm Muaythai
-81 kg Andreas Linger, Ironman Thaiboxning Klubb
-86 kg Andreas Gardasevic, Halmstad Muaythai IF
-91 kg Wasim Elkassem, Helsingborg Muaythai IF

Landslaget 2017
2017 var även det ett framgångsrikt år för svensk muay-
thai. IFMA-VM gick av stapeln i maj i Minsk, Vitryssland. 
Landslaget tog med sig ett guld, fyra silver och tre brons-
medaljer hem. Patricia Axling utmärkte sig inte bara ge-
nom landslagets enda guldmedalj utan även genom att bli 
vald till turneringens bästa kvinnliga thaiboxare. Sverige 
fick även se en unik final i herrar -60 kg med Filiph Waldt 
som tog silver.

Under oktober reste landslaget till EM i Paris och 
lyckades där få med sig fyra guld samt fyra bronsmedaljer.

Sverige fick även se professionella framgångar där 
Sofia Olofsson försvarade sin världstitel inom WMC 53,5 
kg mot brittiskan Iman Barlow i november. Det var en av 
de större händelserna. Andra som under året har utmärkt 
sig som professionella thaiboxare internationellt är Samuel 
Bark, Magnus Andersson och Sanny Dahlbeck.

World Games avgjordes i juli i Wroclaw, Polen, där 
Sverige fick sin första guldmedalj någonsin genom Sofia 
Olofsson i -54 kg. Constantino Nanga lyckades genom ett 
wildcard bli uttagen och tog sig till final. Där blev det ett 
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silver i -81kg.
Junior-VM avgjordes under augusti månad i Bang-

kok där Sverige ställde upp med ett mindre lag och tyvärr 
inte lyckades ta sig till pallplats.

Under 2017 slutade Per Bånghäll efter ett mycket 
framgångsrik arbete som förbundskapten och lämnade 
över till Joakim Karlsson som tidigare agerat assisterande 
förbundskapten. 

Internationella medaljer 2017
IFMA VM Minsk, Vitryssland 
Guld
D -57 kg Patricia Axling
Silver
D -63,5 kg Erica Björnestrand
D -67 kg Anna Strandberg
D -71 kg Angela Mamic
H -60 kg Filiph Waldt
Brons
D -54 kg Josefine Lindgren Knutsson
H -71 kg Abdallah Habib
H+91 kg Simon Ogolla

World Games, Wroclaw, Polen
Guld
D -54 kg Sofia Olofsson
Silver
H -81 kg Constantino Nanga

EMF/IFMA EM Paris, Frankrike
Guld
D -54 kg Sofia Olofsson
D -57 kg Patricia Axling
D -71 kg Angela Mamic
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H -86 kg Andreas Gardacevic
Brons
D -45 kg Camilla Danielsson
D -51 kg Therese Gunnarsson
H -81 kg Johan Andersson 
H -91 kg Wasim Elkassem

Internationellt
Under 2017 fortsatte IFMA med arbetet att marknadsföra 
muaythai som en framtida OS-idrott. Under EM i Paris var 
fokus på att få god publicitet och även locka publik då Pa-
ris står som värd för OS 2024. 

Domarrådet
Under året har domarrådet genomfört utbildningar vid 
flera tillfällen. Domarrådet har även bistått när stegutbild-
ning har genomförts och regelverket behandlats. Amnart 
Lindholm deltog som domare under både VM i Minsk 
samt EM i Paris tillsammans med Payman Shilan Hajr.

För Förbundsstyrelsen
Hans Edström, Kassör/Ledamot
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Shorinji Kempoförbundet

Ordförandes inledning
Vår styrelse fick ett par nya namn detta år och de nya kraf-
terna har kommit väl in i sina nya roller och tillfört en hel 
del idéer. Det är alltid bra att få in nya idéer kring arbetssätt 
och det smittar gärna av sig på oss som varit med längre. 
Jag ser positivt på styrelsearbetet inför det kommande året 
och tror att vi kommer att fortsätta ta steg framåt.

Den stora händelsen under året som gick för Shorinji 
Kempo som helhet var att vi firade 70-årsjubileum. Den 
stora internationella händelsen var då World Taikai (VM) 
samt Koshukai (träningsläger) i San Mateo i Kalifornien 
i augusti. Vi var ett antal svenskar som deltog, inte minst 
vårt landslag som presterade bra i tuff konkurrens med 
framför allt Japan och Indonesien, som är de stora natio-
nerna i Shorinji Kempo. Själv deltog jag som domare och 
det är både roligt och lärorikt att få vara med och döma i 
lite större sammanhang då det inte sker så ofta.

Det är också roligt att se att vårt landslag har fortsatt 
att utvecklas bra med ett strukturerat arbete och regelbund-
na samlingar och fystester på Bosön. Min förhoppning är 
också att fler ska lockas att vilja komma med i landslaget så 
att vi får fler som satsar lite mer i sin träning.

Glädjande är också att barnverksamheten fungerar 
bra i många föreningar, men vi ser att vi behöver jobba på 
att behålla dessa medlemmar när de blir tonåringar. Vi i 
styrelsen har redan diskuterat olika saker vi kan göra för 
att få ungdomar mer engagerade så att de stannar kvar, 
men det finns mycket att jobba med. Min personliga för-
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hoppning är att vi kanske med hjälp av landslaget kan få 
lite fler, och då framför allt ungdomar, att satsa på em-
buträningen.

Ytterligare en rolig sak är att vi fått uppgiften att ar-
rangera Europa Taikai i Sverige 2019, vilket kommer bli det 
största arrangemanget i förbundets historia. Vi fick också i 
slutet av 2017 klart att vi fått klartecken att arrangera ett så 
kallat Unity Koshukai, en typ av seminarium dit Shorinji 
Kempo hombu skickar högt graderade instruktörer för trä-
ning och utbildning, som kommer att hållas i maj 2018.

Anders Pettersson, ordförande

Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (tränings-
läger) samt en del mindre lokala läger under året. De som 
är extra värda att nämna var:

Det hölls ett nationellt läger, samt tävling, i Stock-
holm den 20-21 maj. Detta var ett samarrangemang av 
Brom ma och Stockholm Södra.

Visby Shibu arrangerade den 16-18 juni det tradi-
tionsenliga sommarlägret.

17 svenska kenshi deltog på det internationella lägret 
i samband med World Taikai i San Mateo, USA.

Landslaget
Landslaget har genomfört tre samlingar under året samt 
genomfört fystester på Bosön som ett inledande steg i ut-
vecklingen av en fysprofil. Årets mål var World Taikai 
(VM) i Kalifornien i slutet av juli 2017. Landslagets tre 
par placerade sig enligt nedan i stenhård konkurrens med 
framför allt Japan och Indonesien.

Hanna Svedberg 3 dan och Yanlu Wang 3 dan, Stock-
holm Södra – 7:e plats i herr+dam-klassen

Arnaud Tiquet 3 dan (nu 4:e) och Jonatan Sundemo 2 
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dan, Göteborg – 7:e plats i herrar 3 dan
Odilon Tilly-Sardou 2 kyu och Olle Lindström 3 kyu, 

Stockholm Södra – 6:e plats i herrar kyu

Swedish Open
Öppna tävlingar i embu hölls på det nationella lägret 20 
maj. Resultaten:
Kumi embu öppen klass (parform)
1. Arnaud Tiquet & Jonatan Sundemo, Göteborg Shibu
2. Yanlu Wang & Hanna Svedberg, Stockholm Södra Shibu
3. Odilon Tilly Sardou & Olle Lindström, Stockholm Södra 
Shibu
 Tandoku embu yudansha (ensam form)
1. Anders Regert, Bromma Shibu
2. Kusumasyanti Ashraf, Bromma Shibu
Tandoku embu kyukenshi ungdom 13 – 16 år (ensam form)
1. Selma Kekonius, Bromma Shibu
2. Camilo Jorquera Ormazabal, Bromma Shibu
3. Diana Diaz, Bromma Shibu

SM och RM
Årets SM och RM hölls i Stockholm i Bromma Shibus regi 
och blev ett lyckat event med tävlingar i åtta klasser (några 
klasser har i dagsläget inte SM-status). Resultaten:

SM
Kumi embu öppen klass (parform)
1. Arnaud Tiquet & Jonatan Sundemo, Göteborg Shibu
2. Odilon Tilly Sardou & Olle Lindström, Stockholm Södra 
Shibu
Tandoku embu yudansha (ensam form)
1. Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2. Leif Kekonius, Bromma Shibu
3. Per Lindhé, Karlstad Shibu
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Svenskt Riksmästerskap
Kumi embu kyukenshi ungdom 13 – 16 år (parform)
1. Selma Kekonius & Diana Diaz, Bromma Shibu
2. Hadi Faraji & Casper Carlsson, Mosebacke Shibu
3. Thea Mikkelsen & Astrid Ashraf, Bromma Shibu
Kumi embu kyukenshi junior 7 – 12 år (parform)
1. Maja Kekonius & Amanda Lindblom, Bromma Shibu
2. Douglas Hedén & Arvid Kvarnlöf, Karlstad Shibu
3. Anna-Lovisa Lindhé & Karina Pogosova, Karlstad Shibu
Tandoku embu kyukenshi ungdom 13 – 16 år (ensam form)
1. Selma Kekonius, Bromma Shibu
2. Camilo Jorquera Ormazabal, Bromma Shibu
3. Thea Mikkelsen, Bromma Shibu
Tandoku embu kyukenshi minarai – 4 kyu (ensam form)
1. Ulf Levin, Bromma Shibu
2. Stefan Blåder, Karlstad Shibu
3. Sören Hedin, Bromma Shibu
Tandoku embu kyukenshi junior 7 – 12 år (ensam form)
1 Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2. Tilda Bergman Sandqvist, Karlstad Shibu
3. Amanda Lindblom, Bromma Shibu
Oyako embu (parform förälder och barn)
1. Per Lindhé & Anna-Lovisa Lindhé, Karlstad Shibu
2. Leif Kekonius & Maja Kekonius, Bromma Shibu
3. Kusumasyanti Ashraf & Astrid Ashraf, Bromma Shibu

Teknisk kommitté
Traditionsenligt arrangerades s.k. veteranläger såväl vår 
som höst i Stockholm Södras dojo där kenshi med minst 
3 dan samlades för att förfina både sina egna tekniker och 
utvecklas som instruktörer.
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Dangraderingar
Förbundet har via tekniska kommittén arrangerat två na-
tionella dangraderingar under året, i Stockholm i mars, 
samt i Karlstad i december.

2017-03-26
Chukenshi sandan (3:e dan)
Hanna Svedberg, Stockholm Södra
Nidan (2:a dan)
Heike van Doesburg, Göteborg

2017-12-09
Chukenshi sandan (3:e dan)
Peter Thorvald, Göteborg
Junkenshi shodan (1:a dan)
Rickard Andersson, Karlstad
Christer Enfors, Karlstad
Alva Neu, Karlstad

Två kenshi från Göteborg erhöll också högre dan-
grader i samband med World Taikai/Koshukai i USA:

2017-08-02
Seikenshi yondan (4:e dan)
Arnaud Tiquet, Göteborg
Romain Boniface, Göteborg

Styrelse
Det finns för närvarande tolv Shorinji Kempoföreningar i 
Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar re-
presenterats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:
Ordförande: Anders Pettersson (Karlstad Shibu)
Vice ordförande: Alexander Tilly (Stockholm Södra Shibu)
Sekreterare: Henrik Ahlbom Persson (Göteborg Shibu)
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Kassör: Stefan Jönsson Levin (Visby Shibu)
Ledamot: Arnaud Tiquet (Göteborg Shibu)
Suppleant: Leif Kekonius (Bromma Shibu)
Suppleant: Kenneth Ishii (Stockholm Södra Shibu)

Valberedningen har varit Tobias Alm, Bromma Shi-
bu (sammankallande), Hanna Svedberg, Stockholm Södra 
Shibu och Christer Enfors, Karlstad Shibu.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med diskussio-
ner och beslut via e-post och telefon och har under verk-
samhetsåret haft tre protokollförda möten utöver årsmötet.

Internationellt arbete
Alexander Tilly, som är Hyougi-in (rådsmedlem) i WSKO, 
deltog på WSKO Council Meeting i USA i samband med 
World Taikai. Medlemmar i WSKO Council utses och inne-
har sin position under fyra år mellan de internationella Tai-
kai/Koshukai och blev efter Taikai utnämnd på ytterligare 
en period.

Anders Pettersson deltog på WSKO General Meeting 
i USA i samband med World Taikai.

Under hösten fick vi besked att Svenska Shorinji 
Kempoförbundet utvalts som arrangör av European Taikai 
(EM) 2019. Det största evenemanget i vårt förbunds histo-
ria som gläder oss mycket. Det genomförs 5-8 juli 2019 i 
Eriksdalshallen i Stockholm.

Alexander Tilly bjöds in som instruktör på ett inter-
nationellt läger i S:t Petersburg i maj.

Henrik Ahlbom Persson
Sekreterare, Shorinji Kempoförbundet
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Submisson Wrestlingförbundet

Tävlingsverksamhet
SSWF har i samarbete med lokala arrangörer lanserat och 
genomfört Svenska Submission Wrestlingligan (SSWL) 
som hölls sex gånger under året och samlade över 100 täv-
lande. Förbundet var också samarbetspartner i årets SM 
där 83 deltagare tävlade.

Sammanlagt sanktionerades 17 tävlingar under året 
av förbundet.

Utbildningar
Landslagsledningen deltog på elitutvecklingsträffen på 
Bosön den 9 december.

Delar av styrelsen deltog också på RFSL:s HBTQ-
certifieringskurs under hösten.

Profilering och marknadsföring
Styrelsen har fortsatt att arbeta med förbundets hemsida 
och facebooksida så att aktiva i första hand söker sig till 
dessa för information angående tävlingsdatum, ranking 
och tävlingsresultat. Ambitionen har varit att fånga upp en 
större del av landets aktiva utövare på sociala medier och 
ha en mer frekvent och synlig närvaro på dessa plattfor-
mar.

Styrelsen har även utvecklat förbundets grafiska pro-
fil för att i framtiden synas mer på tävlingar och evene-
mang. Förhoppning är att detta ska leda till att kontakten 
mellan förbundet och dess medlemsföreningar ska förbätt-
ras och utvecklas.
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Juniorsatsning
Styrelsen har under året jobbat mycket med den juniorsats-
ning som ska sjösättas år 2018. Regler och föreskrifter har 
tagits fram för att barn och ungdom från sju års ålder och 
uppåt ska kunna tävla i Submission Wrestling.

Elitsatsning
En fullständig revidering av allt gällande elitsatsningar 
inom sporten (landslagets form, uttag av landslag, fyspro-
filer för elitutövare, och så vidare) har initierats och jobbats 
med under året. Arbetet kommer fortsätta under 2018.

2017 års SM-resultat
 Damer -60kg
1. Eva-My Persson, Nacka Dojo
2. Patricia Kazimierczak, Prana Jiu-Jitsu
3. Paulina Brinck, Team Gringo
Damer +60kg
1. Venla Luukkonen, Akademi Nord
2. Kristine Andreassen, Kingpin Grappling
3. Cornelia Holm, GBG MMA
Herrar -66kg
1. Rodi Georgis, Forca Fighting
2. Bartosz Wojcikiewicz, Forca Fighting
3. Sebastian Palmdahl, Valhalla Jiu-Jitsu
Herrar -77kg
1. Oliver Ström, Valhalla Jiu-Jitsu
2. David Berg, Forca Fighting
3. James Kytösaho, Nacka Dojo
Herrar -88kg
1. Torbjörn Lundén, Valhalla Jiu-Jitsu
2. Anton Klarén, Kingpin Grappling
Herrar -99kg
1. Mikael Knutsson, Gladius
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2. Erdem Erdal, Hilti Stockholm
3. Samuel Kvarzell, Prana Jiu-Jitsu
Herrar +99kg
1. Max Hederström, Gladius
2. Andreas Olsson, Hilti Stockholm
3. Christoffer Danielsson, Prana Jiu-Jitsu
Bästa Klubb
Valhalla Jiu-Jitsu



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 233

Taidoförbundet

Sommaren 2017 hölls VM och vänskapstävlingar i Yama-
nashi i Japan, en höjdpunkt som satte sin prägel på en stor 
del av verksamhetsåret. Det innebar att många personer 
egagerade sig, planerade och tränade extra mycket, fram-
för allt inom landslagsledningen och landslaget, men ock-
så i klubbarna.

Utöver VM-tävlingarna deltog våra medlemmar i en 
vänskapstävling, där Robin Nilsson tog en 3:e plats i ho-
kei. I domarkåren under tävlingarna fanns Mikael Jansson, 
Frank Ericsson, Mikael Korths och Maria Jacobsson, Reine 
Persson, Björn Sjöberg, Lotta Korths, Beata Kurucz, Eddie 
Herlin och Leif Nilsson.

I Yamanashi hölls också seminarier och graderingar, 
där Reine Persson graderades till sjunde dan, Jesper Ols-
son till femte och Beatrice Kantén till fjärde. Förbundet re-
presenterades av presidenten och ordföranden på World 
Taido Federations möte i samband med VM.

Deltagare, funktionärer och alla andra som följde 
med till Yamanashi gjorde en fin insats som representanter 
för svensk taido.

Under 2017 hölls åtta taidotävlingar i Sverige, in-
klusive SM, och våra medlemmar deltog även i tävlingar 
utomlands. Förbundet och klubbarna har arrangerat ett 
antal träningsläger för både barn och äldre, det har hållits 
utbildningar, en utvecklingshelg samt ett antal gemensam-
ma träningssessioner med mera.

Inför sommarens VM höll landslaget åtta träningslä-
ger, varav ett i Hirosaki i norra Japan. Direkt efter världs-
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Taikei Öppna Mästerskapet. Jakob Gunnarsson till vänster, Joakim Jo-
hansson till höger. Foto: Reino Ekeroth.

Hokei November cup. Vendela von Fluck i förgrunden. Foto: Reino Eke-
roth.
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mästerskapstävlingarna i juli inleddes uppladdningen in-
för EM 2019. Bland annat åkte truppen till Bosön i oktober, 
för att träna och göra fystester. Till lägret på Bosön följde 
även några av klubbarnas elitansvariga tränare med.

Landslagsledningen som verkat fram till VM fick för-
nyat förtroende och består alltjämt av: Gunnar Cervin, för-
bundskapten och administratör, Anna Cervin, landslags-
tränare, samt Stefan Nilsson, landslagstränare.

SM
Svenska mästare i individuella grenar blev:
Emelie Roos (hokei och jissen)
Oskar Sjöberg (hokei)
Akkanat Jensen (jissen)

Sensu Dojo tog hem båda laggrenarna, med följande 
två laguppställningar: Oskar Sjöberg, Ershad Nazari och 
Akkanat Jensen (lagjissen), samt Oskar Sjöberg, Akkanat 
Jensen, Ershad Nazari och Conny Nordström (laghokei).

Styrelse
Svenska Taidoförbundets styrelse har under året bestått av:
Ulf Karlsson Tada (ordförande)
Linda Åhs (vice ordförande, t.f. ordförande från och med 
december)
Leon Lidqvist (kassör)
Henrik Johansson (ledamot)
Malin Avenius (ledamot)
Maria Jacobsson (suppleant)
Eddie Herlin (suppleant)
President var Mikael Jansson.




