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Svenska Budoförbundets symbol
är en autentisk tsuba, parerplåt
för ett japanskt svärd, där de
svenska tre kronorna lagts till.

Förbundsstyrelsen för Svenska
Budoförbundet presenterar föl-
jande berättelse över förbundets
verksamhet under perioden 1 juli
1995 — 30 juni 1996, som är
Svenska Budoförbundets trettio-
sjätte verksamhetsår.
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I föregående års verksamhetsberät-
telse skrev jag om “Budoförbundet i
en förändrad omvärld - planering in-
för år 2000“. I en någorlunda visionär
betraktelse om vägen framåt mot se-
kelskiftet skrev jag också om de pro-
blem och hotbilder vi måste ta hän-
syn till.

Många av dessa problem är nu
en realitet. Vårt statssanslag har sku-
rits ned med 10% samtidigt som de
administrativa förvaltningskostna-
derna ständigt ökar. Detta påverkar
naturligtvis förbundets service till
medlemsklubbarna. Vi måste nu välja
mellan att sänka den allmänna
servicenivån eller drastiskt skära i de
administrativa kostnaderna. Ett ännu
mer impopulärt beslut skulle vara en
minskning av de till sektionerna till-
delade medlen.

Budoförbundets interna organi-
sationsstruktur är unik i idrottsvärl-
den: fem sektioner som av hävd se-
dan bildandet 1969 givits ett stort
mått av självständighet i beslutsfat-
tandet inom det egna specialområdet.
Detta är egentligen en paradox. Gen-
temot RF och samhället i övrigt fås
en komplicerad tredjepartsrelationik
eftersom sektionerna inte är juridiska
personer och egentligen inte kan fatta
egna förvaltningsrättsliga beslut -
men försöker göra det ibland.

Förbundsstyrelsen har givit sek-
tionerna stor egen frihet i hante-
randet av den egna idrotten, vilket
också visas genom förekomsten av
separata sektionsårsmöten. Även om
det formella beslutsfattandet alltid
har legat hos förbundsårsmötet och
den av detta valda förbundsstyrelsen,
har sektionerna av praxis handlagt
sina “idrottsliga angelägenheter“ själ-
va. Detta har gått bra i de flesta fall,
men inte alltid i ärenden som gäller
ekonomiförvaltning och komplexa
frågor av förvaltningsjuridisk och
skatteteknisk art.

Under det gångna verksamhets-
året har därför förbundsstyrelsen
nödgats vidtaga en rad åtgärder för
att förbättra vår internkontroll och
skapa bättre ekonomirutiner för att
anpassa förvaltningen till de krav

samhället kan ställa med hänsyn ta-
gen till det tilldelade ekonomiska
samhällsstödet.

Som ett led i ansträngningarna
att i största möjliga mån rationalisera
det administrativa arbetet och minska
personalkostnaderna för detta, har vi
beslutat att inte återbesätta vår
kanslitjänst för förbundets ekonomi-
hantering. Istället har vi lagt ut detta
arbete på RF:s Ekonom, som för-
tjänstfullt sköter detta uppdrag. Där-
igenom har vi fått en professionell
ekonomihantering till minskad kost-
nad.

Förbundet har fortfarande en
positiv utvecklingstrend. Vi har nu i
skrivandets stund 41.280 medlemmar
i 756 klubbar fördelade på de olika
sektionerna enligt följande:: Karate
19.480, Jujutsu 9.600, Taekwondo
7.200, Aikido 4.600, och Kendo 400.
Vi är ett olympiskt förbund genom
taekwondons deltagande i Olympia-
den i Sydney år 2000. Även karaten
är “recognized“ av IOC (Internatio-
nella Olympiska Kommittén), vilket
innebär framtida möjligheter att
komma med på det Olympiska pro-
grammet.

Budoförbundet är inget litet för-
bund inom RF-familjen. Våra “själv-
ständiga“ sektioner kan härigenom
dra nytta av en förvaltningsteknisk
rationaliseringspotential och en be-
tydligt större tyngd i agerandet i
tredjepartsrelationer än vad de skulle
kunna göra som “egna förbund“. I
allmänhetens, myndigheters och me-
dias perspektiv är de ostasiatiska
kampsporterna synonyma begrepp.
Ett sammanhållet förbund borde i
större utsträckning t ex kunna attra-
hera sponsorer och göra rationali-
seringsvinster än ett splittrande av
resurserna på mindre förbund.

För att stärka och effektivisera
förbundets dagliga ledning har för-
bundets presidium, bestående av ord-
förande, vice ordförande och kassör,
tagit på sig allt mer av det exekutiva
ledandet av förbundet. Detta mot
bakgrunden av vår tvungna nedskär-
ning av antalet anställda och den
ökade belastning som detta innebär.

Tack vare vår hårt arbetande och am-
bitiöse kanslichef har vi kunnat klara
våra kanslifunktioner.

Denna resumé av det gångna
förvaltningsåret har mest inehållit en
beskrivning av förbundets förvalt-
ningstekniska situation. De åtgärder
vi vidtagit har förhoppningvis en sta-
biliserande verkan, och vi har nu
ramverket klart för att gå vidare mot
mer visionära mål. Men till detta
krävs ökade finansiella resurser. För-
bundet måste därför antingen eller,
kanske både och, stärka internfinan-
sieringen genom framtida höjda med-
lemsavgifter eller öka externfinansi-
eringen genom att attrahera spon-
sorer.

Liksom föregående år hävdar jag
även i år att våra sporter i framtiden
bör kunna ha en ökad attraktions-
kraft på en krympande marknad.
Våra sporter är individuella idrotter,
som kan tillvarata såväl den enskilde
individen som gruppens behov av fy-
sisk aktivitet, personlighetsutveckling
och idrottsligt tävlingsutövande.
Våra sporter ger dessutom utövaren
en kulturell dimension och vidgade
globala vyer p g a de ostasiatiska
kampsporternas annorlunda och dif-
ferentierade etniska bakgrund.

Avslutningsvis hoppas jag, att vi
tillsammans kan göra förvaltningsåret
96/97 till ett utvecklingsår och slå fast
visionnära mål vart vi vill nå i framti-
den. Om vi alla satsar vår energi på
att hjälpas åt att stärka förbundet,
skulle detta få oanade synergieffekter
och därigenom undanröja hotbilder
och försvaga negativa om-
världsfaktorer.

Medlemmar - låt oss göra detta!

Med idrottslig hälsning

Paul G Höglund
Förbundsordförande

Ett stabiliseringsår för Budoförbundet

Ordföranden har ordet
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Organisation

Svenska Budoförbundet (SBF) är
Sveriges Riksidrottsförbunds
(RF) officiella Specialförbund
(SF), för i huvudsak östasiatiska
budoarter och kampsporter. För-
bundets idrottsliga verksamhet
uppdelas på fem specialsektioner,
Aikido, Ju-jutsu, Karate, Kendo
och Taekwondo.

Karatesektionen administre-
rar även tai-chi chuan, shorinji
kempo, ninpo taijutsu, kung fu/
wushu och taido. Kendosektio-
nen administrerar även iaido,
jodo, kyudo och naginata.

SBF:s förbundsstyrelse har
det övergripande ansvaret för
verksamheten, men varje sektion
har en hög grad av självstyre.
Löpande ärenden har under året
administrerats  av förbundskans-
liet. Dessa ärenden har sedan i
form av expeditionsprotokoll
kommit  förbundsstyrelsens (HS)
ledamöter tillhanda och besluten
har godkänts på nästkommande
HS-möte. Expeditionsprotokoll
har upprättats och dessa har i hu-
vudsak behandlat klubbärenden,
förtjänsttecken och rapporter från
konferenser etc. Viktigare beslut
har sedan kommit till allmän kän-
nedom via Budo-info.

Förbundsmötet 1995

Förbundets trettiofemte årsmöte
hölls i ABF-huset söndagen den
22/10 1995 under ledning av
Svenska Boxningsförbundets ge-
neralsekreterare Tommy Tor-
stensson. På mötet var c:a 140
personer närvarande, represente-
rande 195 klubbar med samman-

lagt 281 röster. HS verksamhets-
berättelse samt respektive sek-
tions verksamhetsberättelse god-
kändes efter smärre justeringar.
HS beviljades ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret 1994 – 1995.

Förbundsstyrelse

Årsmötet fastställde de sektions-
styrelser som valts av sektioner-
nas årsmöten, vilkas ordföranden
därmed bereddes plats i för-
bundsstyrelsen, jämte följande
personer:

Paul G. Höglund omvaldes
till förbundsordförande, till vice
ordförande omvaldes Attila Mes-
zaros, till förbundskassör omval-
des Kristina Snis, samt till sekre-
terare nyvaldes Bo Carp.

Inom sektionerna nyvaldes
Stefan Stenudd till ordförande i
aikidosektionen, Hans Greger
omvaldes till ordförande i ju-
jutsusektionen, Owe Stjernström
omvaldes till ordförande i karate-
sektionen, Ferenc Böö omvaldes
till ordförande i taekwondosek-
tionen och Leif Hermansson ny-
valdes till ordförande i kendosek-
tionen – sistnämnda val att gälla
endast till kendosektionens extra
årsmöte den 20 januari 1996.

Vid detta möte nyvalde ken-
dosektionen till sin ordförande
Jan Malmstedt. Därmed blev för-
bundsstyrelsens sammansättning
följande:

Förbundsstyrelse (HS):
Paul G. Höglund, ordförande
Attila Meszaros, vice ordförande
Kristina Snis, kassör
Bo Carp, sekreterare
Stefan Stenudd, aikido
Hans Greger, ju-jutsu
Owe Stjernström, karate
Jan Malmstedt, kendo
Ferenc Böö, taekwondo

Revisorer

Årsmötet valde följande  till revi-
sorer med uppgift att granska så-
väl förbundets centrala som sek-
tionernas räkenskaper och för-
valtning:

Revisorer:
Allan Jakobsson, aukt. revisor
Manfred Scheer
Bengt Verlestam, av RF utsedd

Revisorssuppleanter:
Anne Lengholt, aukt. revisor
Kent Olsson

Av de ovanstående var samt-
liga omval, utom nyvalda Anne
Lengholt.

Valberedning

Årsmötet valde följande valbered-
ning, båda nyval:

Valberedning:
Tamas Weber, sammankallande
Ju-sun Lim

Ombud till RIM

Till ombud för Riksidrottsmötet
1995 utsågs:

Ombud till RIM:
Paul G. Höglund
Kristina Snis
Owe Stjernström
Wilhelm Guldbrand, suppleant
Javie Escalante, suppleant

Sammanträden

Förbundsstyrelsen har under
verksamhetsåret haft 12 samman-
träden, vid vilka dess ledamöter
deltagit enligt följande:

Paul G. Höglund 11
Attila Meszaros 11
Kristina Snis 12
Bo Carp 2
Stefan Stenudd 8

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen
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Hans Greger 12
Owe Stjernström 11
Jan Malmstedt 4
Ferenc Böö 11
Gunilla Hansson (–951022) 3
Anna-Greta Ceesay (–951022) 3
Leif Hermansson 1

Dessutom har HS adjungerat
till mötessekreterare:
Javier Escalante 12

Internationella förbund

Svenska Budoförbundet är med
sin mångskiftande verksamhet an-
slutet till ett stort antal internatio-
nella förbund, enligt det följande:

Aikido:
European Aikido Federation (ut-
trätt efter 1995)
International Aikido Federation

Ju-jutsu:
Nordiska Ju-jutsuförbundet
European Ju-jitsu Union
International Ju-jitsu Federation

Karate:
European Karate Union
Federation Mondiale de Karate

Kendo:
European Kendo Federation
International Kendo Federation
European Kyudo Federation
European Naginata Federation
International Naginata Federa-
tion

Taekwondo:
European Taekwondo Union
World Taekwondo Federation

Internationella uppdrag

Följande personer i Svenska
Budoförbundet har under verk-
samhetsåret haft uppdrag i inter-
nationella organisationer:

Paul G. Höglund
kassör, International Ju-jitsu Fe-
deration

Stefan Stenudd
revisor, European Aikido Federa-
tion (t.o.m. oktober 1995)

Hans Greger
ordförande, Tekniska kommittén,
International Ju-jitsu Federation
ledamot, Nordiska Ju-jutsuförb.

Kansli

Under verksamhetsåret har Attila
Meszaros fungerat som förbunds-
styrelsens kansliansvarige. Som
kanslist har Barbro Bergdahl
tjänstgjort. Befattningen för-
bundskonsulent, tillika kansli-
chef, har innehafts av Javier Esca-
lante. Förbundets bokföring och
ekonomihantering har sedan 1 ja-
nuari 1996 handhafts av RF:s
Ekonomitjänst.

Utmärkelser

Under året har HS tilldelat för-
tjänsttecken till följande personer:

Förtjänsttecken 1 (silver):
177 Lars Carlsson, Borgholms
Budo
178 Eva Bjelkendal, Borgholms
Budo
179 Björn Johansson, Borgholms
Budo
180 Diana Kobel, Varbergs Judo

Förtjänsttecken 2 (guld):
205 Sonja Lnenika, Örebro Ka-
rate
206 Karl Åke Sundin, Borgholms
Budo
207 Jonas Johansson, Borgholms
Budo
208 Jörgen Johansson, Spartacus
Karateklubb Åmål

Förtjänsttecken 3
(guld med ring):

121 Carlos Enguis, KFUK-
KFUM Uppsala
122 Chakir Chelbat, Trelleborgs
Taekwondo

Förtjänsttecken 4
(guld med ring – svart):

84 Bo Johansson, Örebro Karate
85 Chano Gonzales, Öster-
malms Hapkido/taekwondo
86 Ralf Hellner, Östermalms
Hapkido/taekwondo
87 Roy Sannes, Mifuné

88 Staffan Nilsson, Varbergs
Judo
89 Stefan Erlandsson, Kalmar
Karate

Förtjänsttecken 5
(guld med ring – röd):

101 Ola Johansson, Borgholms
Budo
102 Richard Berglund, Öster-
malms Hapkido/taekwondo
103 Göran Lantz, Huskvarna
Kyokushin Karate

Stora grabbars märke:
49 David Kliba, GAK Enighet
50 Carlos Chamorro, Öster-
malms Hapkido/taekwondo

Stipendier

Följande stipendier har delats ut
till medlemmar i Svenska Budo-
förbundet:

RF:s Elitidrott-
utbildningsstipendium:

Anna Dimberg, Uppsala Budo
Gabriel Berg, IK Stadion
Lars Pettersson, Borlänge Ju-
jutsu

Klubbar

Vid verksamhetsårets slut upp-
gick förbundets klubbar till 751,
med totalt 41.006 medlemmar.
Fördelat på sektionerna ser det ut
som följer, med föregående års
siffror inom parentes:

Klubbar:
Aikido (74) 82
Ju-jutsu (118) 118
Karate (353) 371
Kendo (27) 29
Taekwondo (148) 151
Totalt (720) 751

Medlemmar:
Aikido (4.137) 4.611
Ju-jutsu (9.731) 9.645
Karate (18.052) 19.205
Kendo (348) 380
Taekwondo (5.850) 7.165
Totalt (38.081) 41.006

Förbundsstyrelsen
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Distrikt

Den regionala verksamheten är
representerad i samtliga av RF:s
22 distrikt (DF) organiserade i 19
budodistriktsförbund (BDF),
samt 3 distrikt med budoom-
budsmän (BDO). Vidare är 2 av
RF:s distrikt sammanslagna till
ett: Gästrike-Hälsinge.

Största distriktet är Stock-
holm med 175 klubbar, därefter
följer Skåne med 87, Småland
med 48, Göteborg med 47 och
Västergötland 38 klubbar.

Distrikt:
Blekinge 10
Bohuslän/Dalsland 23
Dalarna 26
Gotland 6
Gästrike/Hälsinge 19
Göteborg 47
Halland 23
Jämtland/Härjedalen 8
Medelpad 9
Norrbotten 24
Skåne 87
Småland 48
Stockholm 175
Södermanland 26
Uppland 25
Värmland 26
Västerbotten 31
Västergötland 38
Västmanland 21
Ångermanland 11
Örebro 13
Östergötland 22

Svenska Budoförbundets oli-
ka idrotter utövas i följande antal
distrikt:

Distrikt per sektion:
Aikido 19
Ju-jutsu 21
Karate 22
Kendo 11
Taekwondo 21

Information och PR

Den interna informationen till
klubbarna och distrikten har
främst skett genom det av kansliet
framställda Budo-Info, vars må-

natliga utgivning återupptogs från
och med december 1995.

Fram till årsskiftet utgavs
också tidningen Svensk Budo,
som därefter lades ned på grund
av otillräckligt antal prenumeran-
ter för de höga kostnaderna.

Utöver detta har sektionerna
producerat eget informationsma-
terial till sina klubbar, såsom A3-
bladet Aikido-Nytt inom aikido-
sektionen och tidningen Jutsu-
nytt inom ju-jutsusektionen.

Sektionernas verksamhet

Verksamheten inom Svenska
Budoförbundets fem sektioner,
presenteras av deras egna styrelser
i det följande.

Ekonomi

Svenska Budoförbundets resultat
och balanser redovisas på särskild
plats i denna verksamhetsberät-
telse.

Stockholm i september 1996

Svenska Budoförbundet
förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen



PB SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

Årsmötet

Aikidosektionens årsmöte ägde
rum lördagen den 21 oktober
1995 i ABF-huset, Stockholm.
Röstlängden visade en summa om
45 röster från landets aikido-
klubbar. Vid mötet beslöts bland
annat att låta en motion om med-
lemsvärvningsbidrag till klub-
barna utgöra en rekommendation
till styrelsen, samt att styrelsen
efter prövning av ekonomiska
möjligheter skulle avgöra bidra-
gets storlek. Där beslöts också att
låta styrelsen handlägga den
arbetsfördelningsplan som före-
lagts årsmötet, samt att det bud-
getförslag som inkommit från
motionären skulle gälla för sek-
tionen, i möjligaste mån.

På årsmötet framkom också
invändningar mot brister i den
avgående styrelsens förvaltnings-
berättelse, samt önskemål om att
framgent även få information om
sektionens kassa under inneva-
rande verksamhetsår, från och
med den första juli. Den avgående
styrelsen avtackades.

Styrelse

På årsmötet valdes följande sty-
relse:

Styrelse:
Stefan Stenudd, ordförande
Ingrid Tinglöf, sekreterare
Lennart Linder, kassör
Urban Aldenklint, ledamot
Lars-Göran Andersson, ledamot
Ulf Evenås, ledamot
Jan Nevelius, ledamot

Samtliga personer i styrelsen
var nyval, och ej i enlighet med
valberedningens förslag. Dock
valdes de med stor övervikt - i
fråga om ordförandevalet, som
genomfördes med sluten omröst-

ning, var det enhälligt. Även om
ledamöterna nu efterträdde andra
personer i styrelsen, har en över-
vägande majoritet av dem tidigare
suttit i aikidosektionens styrelse -
två av dem som dess ordförande.

Valberedning

Till valberedning utsågs följande
personer:

Valberedning:
Sven Yngve Gyllsjö, sammank.
Patrick Johnsson
Mats Alexandersson

Kommittéer

I enlighet med årsmötets direktiv
och föregående verksamhetsårs
praxis, tillsatte styrelsen kommit-
téer för de olika stilarna inom
aikidosektionen - Aikikai, Iwama
ryu och Ki. Vid dessa tillsättning-
ar har de respektive stilarnas
klubbars önskemål varit avgö-
rande. Kommittéerna utsågs som
följer:

Aikikai:
Jan Hermansson, hedersledamot
Urban Aldenklint
Lennart Linder
Jan Nevelius
Cecilia Ralfe-Stelander
Stefan Stenudd

Iwama ryu:
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Göran Hedman

Ki:
Jan Eriksson
Peter Spangfort

Några ytterligare kommittéer
utsågs inte, däremot fastställdes
ansvariga för följande:

Handläggare:
Jämställdhet: Ingrid Tinglöf
Utbildning: Stefan Stenudd
Aikido-Nytt: Helena Wickström

Sammanträden

Under verksamhetsåret har den
nyvalda styrelsen hållit fem sam-
manträden, allihop i Stockholm,
samt hållit ihärdiga kontakter per
telefon, fax och brev. Den 15 och
16 juni hölls en helgkonferens för
styrelsen, där hela sektionens
verksamhet och framtidsutsikter
gicks igenom efter bästa förmåga,
i avsikt att formulera ett långsik-
tigt handlingsprogram för svensk
aikido - eventuellt att hinna pre-
sentera för årsmötet 1996.

Ordföranden för sektionen
har också, i enlighet med Budo-
förbundets ordning, varit ledamot
i förbundets huvudstyrelse och
deltagit i dess sammanträden.

Klubbar

Vid verksamhetsårets ingång, den
1 juli 1995, hade aikidosektionen
74 klubbar med totalt 4.137 med-
lemmar (i vissa presentationer fel-
aktigt angivet till 5.837). Därvid
hade vi från föregående verksam-
hetsår haft en ökning med 12
klubbar men blott med 118 med-
lemmar (3%).

Vid detta verksamhetsårs ut-
gång fanns 81 klubbar med 4.870
medlemmar (en del klubbars siff-
ror saknas i den officiella redovis-
ningen, varför i vissa presentatio-
ner totalsiffran blir lägre, men
ovanstående bör vara tillförlitli-
gast). Vi bör alltså redan under in-
nevarande år passera siffran 5.000.

Denna tillväxt om 733 med-
lemmar, eller cirka 18%, är särde-
les imponerande eftersom verk-
samhetsårets första hälft drabbade
många klubbar hårt med den

Aikido

Aikido



9SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

strejk på flera veckor, som stäng-
de en stor del av landets idrotts-
hallar. De övriga sektionerna i
förbundet har med undantag för
taekwondo inte alls samma till-
växttakt. Aikidons normala till-
växt har under en lång rad år varit
cirka 10%, varför denna plötsliga
ökning är av största intresse, om
den är mer än en tillfällighet.

Andra budoarter har visat en
plötslig explosion i medlemstill-
strömningen, för att därefter sy-
nas plana ut vid storleksord-
ningen 10.000 medlemmar. Möjli-
gen kan vi vänta oss detsamma för
aikidon, och kanske denna
språngartade tillväxt begynner nu.
Genomsnittet medlemmar per
klubb är 60 personer.

Följande klubbar invaldes
under verksamhetsåret (AI=
Aikikai, IW=Iwama ryu, KI=ki):

Nya klubbar:
Aros Aikido & Kiklubb KI
Bushido Luleå Budo AI
Haga Aikido Iwama ryu IW
Helsingborgs Aikikai AI
Isshinkai Aikido AI
KF Lifak Aikido AI
Masthuggets Ki-aikido KI
Moromorono Aikido AI
Shi Shi Shin Kokoro AI
Sundsvalls Budoklubb AI
Örebro Aikido Iwama ryu IW

En klubb, Göteborgs Studen-
ters IF (KI), har utträtt ur förbun-
det, men dess medlemmar är un-
der behandling för inträde med en
nybildad klubb utanför GSIF.
Wasa Aikido (IW) i Stockholm
har lagt ner verksamheten. Öre-
bro Aikido Iwama ryu (IW) har
bildats av medlemmarna ur aiki-
dosektionen i klubben Mifune,
som därefter upphört med sin ai-
kidosektion.

Totalsiffrorna ser vid verk-
samhetsårets utgång sålunda ut
som följer:

klubbar medlemmar
Aikikai 53 3.276
Iwama ryu 19 1.054
Ki 9 540
Totalt 81 4.870

Ekonomi

Sektionens ekonomiska resurser
har varit ytterst måttliga, av två
avgörande skäl. För det första
hade den föregående styrelsen un-
der första delen av verksamhets-
året (1 juli - 21 oktober) förbrukat
ungefär 80.000 kronor av sektion-
ens medel, samt bundit upp cirka
10.000 till i därefter inkommande
utgifter. Någon uppgift om detta
hade inte förelagts årsmötet.

För det andra hade styrelsen
som angeläget uppdrag att för-
söka finna medel till ett medlems-
värvningsbidrag åt klubbarna.
När det efter omfattande arbete
med bokföringen, som på Budo-
förbundet skötts närmast planlöst
sedan våren 1995, en bit in på
1996 äntligen var möjligt att över-
blicka det ekonomiska läget, be-
slöts om ett bidrag om 20 kronor
per inbetalad medlemsavgift, till
klubbar som ansökte därom. Bi-
draget belöpte sig totalt till 73.000
kronor.

För att ha råd med detta bi-
drag beslöts att ändra villkoren
för bidraget till nya klubbar, så att
det utgick med 100 kronor per
medlem upp till maximalt 30
medlemmar, samt att inte längre
bekosta fjärran boende klubb-
medlemmars resor till kurser eller
årsmöte. Även i övrigt krävdes en
mycket stram ekonomi.

Trots hårt återhållna kostna-
der slutade året med ett under-
skott på 22.000 kronor - efter ba-
lansering mot föregående års re-
sultat ett underskott inför
kommande verksamhetsår på
15.000 kronor. Årets underskott
utgör cirka 9% av omsättningen
(240.000), vilket alltså inte ska
innebära några besvär under det

nya verksamhetsåret.
En stor del av underskottet

förklaras också av det följande:
huvudstyrelsen beslutade vid
verksamhetsårets slut att debitera
sektionerna för Budo-Info, det
månatliga informationsutskicket
till klubbarna, en debitering som
gällde retroaktivt från Infots åter-
införande i slutet på 1995. Kost-
naden för aikidon har därför varit
svår att kalkylera med under
verksamhetsårets gång - en sum-
ma i storleksordningen 4.000 kro-
nor. Vidare har nyinvalda klub-
bars medlemsavgifter inte tillfallit
aikidosektionen, som sig borde i
enlighet med den modell för
medelsfördelningen som förbun-
det tillämpat av hävd. Summan av
dessa, i storleksordningen drygt
10.000 kronor (301 medlemmar à
35:-), bör gottskrivas aikido-
sektionen - och detta verk-
samhetsårs resultat. Därutöver fö-
religger vissa outredda fordringar,
som totalt torde inbringa ytterli-
gare cirka 8.000 kronor.

Det är alltså inte missvisande
att hävda att verksamhetsåret slu-
tat med ungefär ett nollresultat.

En stor del av perioden har
sektionens kassör tvingats till väl-
diga ansträngningar för att bringa
reda i en bokföring för Budoför-
bundet, som inte förrän starten på
1996 lämnats i kompetenta hän-
der. Inom aikidon har vi därför
inte förrän under februari kunnat
känna en trygg kunskap om det
ekonomiska dagsläget - ovanstå-
ende skeenden utanför vår kon-
troll undantagna. Alltjämt åter-
står somligt att reda ut, vad gäller
verksamhetsårets förvaltning - i
synnerhet för perioden fram till
årsmötet 1995. Stora oklarheter
råder också i bokföringen för se-
nare delen av föregående verk-
samhetsår, men dessa ter sig idag
ytterst svåra att utreda.

Från och med första januari
sköts Budoförbundets bokföring
av RF:s Ekonomitjänst, vilket na-

Aikido



PB SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

turligtvis borgar för kompetens -
men det hindrar inte att många
övergångssvårigheter fortfarande
belastar oss. Från och med det
nya verksamhetsåret, alltså 1 juli
1996, bör dock förbundets, lik-
som sektionens, förvaltning vara i
god ordning.

Utbildning

Grundkursen för aikidoinstruk-
törer hölls för sjunde gången i
september 1995, på Bosön och
under ledning av Stefan Stenudd
som vanligt, varmed det är unge-
fär 150 personer som genomgått
den. Anmälningarna till kursen är
inte av sådan omfattning att det
skulle vara meningsfullt med ett
genomförande oftare än en gång
om året - om ens det. Under 1996
har ingen kurs hållits, ej heller
planeras någon för återstoden av
året. Diskussioner har förts om
att ändra kursen så att den drivs
av var stil för sig, alternativt att
utlokalisera den, så att den kan
genomföras på distriktsnivå, men
inga beslut har fattats. Förmodli-
gen är det dags igen under 1997.

Den mycket uppskattade
kursen Träna tjejer, som första
gången hölls för något år sedan,
fick en efterfrågad repris i mars
1996, under ledning av Cecilia
Ralfe-Stelander och Ulla Bjerk-
haug, också detta på Bosön. Det
blev även denna gång en innerligt
uppskattad utbildning, angelägen
för instruktörer i deras möte med
såväl kvinnor som män i aikido-
träningen. Eftersom Ulla Bjerk-
haug har lämnat Bosön för andra
arbetsuppgifter är tyvärr ingen ny
kurs planerad.

Kurs för barninstruktörer har
varit mycket efterfrågad, och ge-
nomförts av Stockhomsalliansen
härom året, likaså under detta
verksamhetsår av Jan Eriksson i

Västerås. I samarbete med sektio-
nen har också Stockholmsallian-
sen planerat en ny barninstruk-
törskurs, att hållas efter periodens
utgång - i september 1996.

Jämställdhet

Vid styrelsens konstituerande
möte beslöts att ombilda den
gamla damkommittén till en jäm-
ställdhetskommitté. Detta av flera
skäl. Dels öppnar namnbytet för
ett samarbete mellan män och
kvinnor, och en jämställdhets-
kommitté bör bestå både av män
och kvinnor för att arbetet skall
kunna bedrivas så konstruktivt
som möjligt, medan en damkom-
mitté endast kan bestå av kvinnor.

En jämställdhetskommitté
behöver dessutom inte begränsa
sitt arbete till endast jämställdhet
mellan könen (även om det kom-
mer att vara kommitténs huvud-
sakliga uppgift), utan kan även
titta på annan form av jämställd-
het, t.ex. mellan socialklasser (hål-
ler aikido på att bli en överklass-
sport?) och invandrare (är den
icke-svenska befolkningen under-
representerad?).

Hitintills har vi sonderat ter-
rängen samt tagit fram statistik

över antal kvinnor kontra män
som dangraderat sig. Att utläsa
något av dessa siffror är inte helt
lätt, dels för att underlaget är rela-
tivt litet, dels för att siffror på hur
många män kontra kvinnor som
tränar ute i klubbarna inte finns
att tillgå utan stor svårighet, men
man kan kanske se det som an-
märkningsvärt att  det i Aikikais
dangraderingsregister finns 242
dangraderade män och endast 46
dangraderade kvinnor.

Detta innebär att endast 16%
av landets totala antal dangrade-
rade Aikikai är kvinnor. Och siff-
rorna på de som dangraderat sig
under 1992 - 1995 visar inte på en
så stor förbättring. 1992-93 var
17% av de som graderade sig till 1
dan under året kvinnor. För 2 dan
var siffran betydligt högre, 44%,
för att sedan gå ner till 0 för 3-6
dan. Totalt för året ger det 17%
kvinnor (9 st.). Året efter var
motsvarande siffror 21% för 1
dan, 13% för 2 dan och åter 0 för
3-6 dan, totalt 16% kvinnor (8 st).
1994-95 var det endast 15% av 1
dan som var kvinnor, medan 28%
av 2 dan, 33% av 3 dan, och 20%
av 4 och 5 dan, totalt 21% kvin-
nor (13 st.).

För året 95/96 har en mar-
kant ökning av det totala antalet
graderingar skett, vilket är myck-
et glädjande. Totalt för året var
dock bara 18% (16 st) kvinnor,
vilket är en ökning i antal, men en
minskning i fördelning jämfört
med föregående år. Uppdelat ger
det 23% 1 dan, 15% 2 dan, 10% 3
dan, 14% 4 dan och 0% 5 dan.
Glädjande nog en kraftig ökning
för 3 och 4 dan.

Siffrorna för de högre dan-
graderna blir dock mycket miss-
visande då antalet är så litet.  Des-
sa siffror är sammanräkningar av
Aikikai, Iwama och Ki-aikido
(dock inte Iwama ken och jo).
Ingen mätbar skillnad finns mel-
lan stilarterna.

Vilka slutsatser man kan dra

Igarashi sensei firade sin 50-årsdag på
Iyasaka, med många presenter. Foto:
Magnus Hartman.

Aikido



11SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

av detta är svårt att säga. Men ge-
nerellt kan sägas att inga stora för-
bättringar gjorts, i alla fall inte på
dangraderingssidan. Som alla vet
är dock sådan här statistik svår-
tolkad, siffrorna är små, och
många faktorer kan spela in, och
små fluktuationer ger alltför stora
utslag. Men även om vi tar med
alla dessa invändningar i beräk-
ningarna tror jag nog att alla kan

gad och reviderad, och spreds via
Budo-Info i mars 1996.

Det är den interna informa-
tionen som lättast låter sig utföras
och så har gjort, i huvudsak på
följande vis:

Budo-Info är den väsentligas-
te informationskanalen till klub-
barna, och praktiskt taget direkt
efter årsmötet 1995 beslöts att
återuppta dess utgivning - den

Internationellt

Under detta verksamhetsår har vi
valt att utträda ur EAF, Europe-
iska Aikidofederationen, som un-
der en lång följd av år varit till
ingen som helst nytta, för att inte
säga en belastning. Deras årsavgift
har också skjutit i höjden så pass,
att den för innevarande år skulle
vara 20.000 kronor, om vi inte
lämnat organisationen.

I stället har vi haft återkom-
mande kontakter med betydande
europeiska nationella aikidoorga-
nisationer, för att planera en vetti-
gare framtid för samarbetet och
verksamheter som kan vara av
verkligt värde för europeisk aiki-
do. I detta syfte deltog en svensk
representant på ett möte i Hel-
singfors i augusti, där också fin-
ska, norska och franska förbundet
var representerade - för infor-
mella samtal och planering för
framtiden.

Det är inte bara Sverige som
lämnat EAF, även till exempel
Norge, England, Irland och Bel-
gien har gjort detsamma. Så gör
också Finland, och Frankrike för-
bereder det.

Inom norden har åter tanken
väckts på regelbundna möten med
de nordiska aikidoorganisatio-
nerna. Norska förbundet har in-
bjudit till en sådan träff i samband
med att de får besök av waka-
sensei Moriteru Ueshiba, somma-
ren 1997. Samma sommar kom-
mer också World Games att äga
rum i Lahti, Finland, med aikido-
deltagande - i form av uppvis-
ningar och ett stort internationellt
läger.

Vårt förhållande till IAF, In-
ternationella Aikidofederationen,
påverkas inte alls - eller rentav
positivt - av utträdet ur EAF. Det
bevisar sig till exempel i att sit-
tande generalsekreterare för IAF

Dangraderingar 1992–96 för alla tre stilar.

enas om en sak: vi är nog inte så
jämställda som vi gärna vill tro!

Information och PR

Sektionens informationsarbete
kan enkelt delas in i två typer: ex-
tern och intern. Extern informa-
tion, PR för aikidon och klubbar-
na, är nästan alltid besvärlig och
kostsam - långt utöver våra resur-
ser. Här måste vi alla hjälpas åt för
att åstadkomma någon som helst
effekt på vår omvärld.

Som en liten hjälpreda för
detta spreds åter den information
om hur man lockar och hanterar
massmedia, som första gången
distribuerades till klubbarna 1990.
Denna gång var handledningen
”Locka pressen” aningen utvid-

hade legat nere till förmån för tid-
ningen Svensk Budo, som var yt-
terligt kostnadskrävande.

Det var därmed snart i stället
tidningen som fick läggas ner, ef-
ter att över ett år förgäves ha jagat
prenumeranter och en bredare
läsarskara.

Budo-Info kommer numera
åter varje månad - utom sommar-
perioden. När så inte skett har vi i
sektionsstyrelsen valt att göra vårt
eget utskick - det gjorde vi i no-
vember och januari.

Aikidons egen lilla tidning,
A3-bladet Aikido-Nytt, har ock-
så detta verksamhetsår kommit ut
med några nummer. Helena
Wickström, som arbetat med Ai-
kido-Nytt sedan starten, är dess
redaktör.
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Dangraderingar inom Aikikai

Under verksamhetsåret har följande dangraderingar utförts inom
Aikikai (med angivande av födelseår och klubbtillhörighet):

1 dan
AINECHI, MASUOD, AIKIDO DOJO NORRKÖPING
ANKLEW, RABBE, 1949 UMEÅ AIKIDO
BECKMAN, YLVA, AIKIDO DOJO GAMLESTADEN
BERGH, CHAMINDRE, 1974 KALLHÄLLS AIKIDO
BLADH, SARA, AIKIDO DOJO STOCKHOLM
BOHLIN, RAGNAR, 1965 IYASAKA
CALLEGARI, LAILA, 1964 ENIGHET
FÄLLMAN, PETER, 1957 IYASAKA
GRAFFERT, LISELOTTE, 1972 ENIGHET
GUSTAVSSON, BJÖRN, AIKIDO DOJO STOCKHOLM
HAGELUND, ÖYVIND, 1953 UMEÅ AIKIDO
HOLMBERG, ANNA, 1964 SUNDSVALLS BUDO
JOHNSSON, PATRICK, 1966 KRISTIANSTADS AIKIKAI
JÖNSSON, BERTIL, 1953 ENIGHET
KARLSSON, STEFAN, 1972 HEDEMORA AIKIDO
KARRESAND, MARTIN, AIKIDO DOJO NORRKÖPING
KLEFBECK, KAMILLA, 1971 IYASAKA
LARSSON, JAN, 1970 SUNDSVALLS BUDO
LARSSON, JIMMY, 1963 SUNDSVALLS BUDO
LINDH, JOAKIM, 1968 IYASAKA
LUNDSTRÖM, HANS, 1968 UMEÅ AIKIDO
MARIA, DANIEL, 1975 ENIGHET
MICHAELSSON, URBAN, 1966 KFUM UPPSALA AIKIDO
MOLNER, STEFAN, AIKIDO DOJO NORRKÖPING
MÅRSÉN, PAULI, 1963 IYASAKA
SANDH, KRISTER, AIKIDO DOJO STOCKHOLM
SCHMID, ERWIN, 1941 IYASAKA
SCHMIDT, MORENA, 1955 IYASAKA
SWENSSON, TORBJÖRN, 1959 ENIGHET
WALLENTHEIM, ULF,, AIKIDO DOJO STOCKHOLM
WEINGÄRTNER, FRANK, 1969 ENIGHET
WESTER, RONNY, 1969 HÖGDALENS IZANAGI
WIKSTRÖM, LEIF,1941 STOCKHOLM AIKIKAI

2 dan
AHLSTRÖM, PETER, 1972 STOCKHOLM AIKIKAI
AUGUSTSSON, KENT,1951 AIKIDO DOJO GAMLESTADEN
CHIHABI, ABBE,,AIKIDO DOJO STOCKHOLM
DEROLF, STEFAN, 1964 IYASAKA
ERIKSSON, MIKAEL, 1955 ENIGHET
HALL, BIANCA, 1968 NUBOKO
INEDAHL, LENNART, 1939 FARSTA AIKIDO
JAAKKOLA, MATTS, 1973 JÄRFÄLLA AIKIDO
JANSSON, ANNIKA, 1968 HASHIDATE
JOHANSSON, ALF, 1948 AIKIDO DOJO GAMLESTADEN
KRAUSE, PETER, 1951 JÄRFÄLLA AIKIDO
LARSSON, JENNY, 1971 IYASAKA
LEDIN, SVEN,1943 FARSTA AIKIDO
LINDGREN, JOHAN, 1965 VANADIS
NORIN, JESPER, 1966 HASHIDATE
SANDBERG, ÅKE, 1954 AIKIDO DOJO GAMLESTADEN
STRÖMBERG, LENNART, 1947 BUDOKEN AIKIKAI
SÖDERLIND, LARS,1946 KFUM UPPSALA AIKIDO
TINGLÖF, INGRID, 1964 IYASAKA
WISTRAND, MATS,1967 STOCKHOLM AIKIKAI
ZETTERMARK, CHRISTOFFER 1973 AIKIDO DOJO FALUN

3 dan
ERICSON, JONAS, 1973 KFUM UPPSALA AIKIDO
FLYGARE, JOHAN, 1962 STOCKHOLM AIKIKAI
HELLQVIST, ANDERS, AIKIDO DOJO NORRKÖPING
JOHANSSON, TORBJÖRN, AIKIDO DOJO NORRKÖPING
KARLSTRÖM, JOHAN, AIKIDO DOJO STOCKHOLM

4 dan
BOSAEUS, ULRIKA, 1965 VANADIS
HALÉN, OVE, 1955 UMEÅ AIKIDO
HALVARSSON, BERNT, AIKIDO DOJO STOCKHOLM
KNUTSSON, KENNETH, 1957 KARLSTAD AIKIDO
PORTAS, CARLOS, AIKIDO DOJO STOCKHOLM

5 dan
ALDENKLINT, URBAN, 1954 IYASAKA
HALÉN, NILS OLA, 1955 UMEÅ AIKIDO
LINDÉN, BÖRJE, 1954 STOCKHOLM AIKIKAI

föreslagit Stefan Stenudd att efter-
träda honom, på kongressen som
hålls i Japan i oktober 1996. Hur
det går med den saken bör stå
klart vid tiden för årsmötet.

Inom RF finns en uttalad po-
licy att verka för mer svensk re-
presentation i internationella för-
bund, och en inte obetydlig
bidragspott finns för detta. Det
bör alltså förhålla sig så, att aiki-
dosektionen inte ska behöva bära
hela kostnaden för sin internatio-
nella representation - i synnerhet
inte om vi där spelar en framskju-
ten roll.

Aikikai
Aikikaikommittén har, sedan sek-
tionsstyrelsens konstituerande
möte efter årsmötet i oktober
1995, haft följande medlemmar:

Ledamöter:
Jan Hermansson, hedersledamot
Urban Aldenklint
Lennart Linder
Jan Nevelius
Cecilia Ralfe-Stelander
Stefan Stenudd

Kommittén har haft flera
möten under verksamhetsåret.
Löpande ärenden som utnämning
av fukushidoin och shidoin, samt
andra frågor rörande graderingar,
har behandlats. I enlighet med de
synpunkter som framkom vid Ai-
kikaiklubbarnas träff oktober
1995, har Aikikais regler för gra-
deringar och graderingsrätter re-
viderats, och ska distribueras före
1996 års klubbträff.

Arbetet med att se över barn-
graderingarna och ta fram gemen-
samma minimikrav har fortskri-
dit. Arbetet med översättning av
Hombu dojos regler för barn-
graderingar har avslutats under
verksamhetsåret och ska bilda
grund för de svenska reglerna. Till

Aikido
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minarium, lett av Ulf Evenås, för
graderingsansvariga hölls i Öre-
bro under året. Årets stora begi-
venhet var ett träningsläger i Gö-
teborg som hölls av Hitohiro
Saito sensei 6 dan, son till Saito
sensei.

Möten

Två möten för klubb– och grade-
ringsansvariga har hållits under
verksamhetsåret – ett i Göteborg
och ett i Köpenhamn med våra
danska vänner som värdar. Gra-
deringskommittén inom Iwama
ryu aikido har haft två möten un-
der året. Graderingskommittén är
gemensam för skandinavien och
dess svenska representanter är:

Ledamöter:
Ulf Evenås, 6 dan
Lars-Göran Andersson, 5 dan
Göran Hedman, 4 dan

Graderingar

Följande dangraderingar har skett
under verksamhetsåret:

4 dan
Zeth Moberg Mössebergs Aikido

3 dan
Dan Borg Göteborgs Aikido
Pia Moberg Göteborgs Aikido
Mats Edholm Malmö Aikido
Mats Alexandersson Stockholms
Aikido
Ronny Irekvist Trollhättans Ai-
kido

2 dan
Jöran Fagerlund Göteborgs Ai-
kido
Bert Petri Göteborgs Aikido
Massimo Corradini Stockholms
Aikido
Lennart Lövgren Torsby Aikido

1 dan
Inge Melander Budokan Växjö
Lars Carlsson Karlstads Aikido
Maritha ThorénKarlstads Aikido
Richard Nilsson Malmö Aikido
Tommy LiljaTrollhättans Aikido

Utnämningar till fukushidoin/shidon inom Aikikai

Under verksamhetsåret har följande utnämningar till fukushidoin/
shidoin gjorts inom Aikikai (med angivande av födelseår och
klubbtillhörighet):

Fukushidoin
DEURELL, STINA, 1959 LUNDS AIKIDO
ENGELKES, HENRIK, 1973 KALLHÄLLS AIKIDO
INEDAHL, LENNART, 1939 FARSTA AIKIDO
JANSSON, ANNIKA, 1968 HASHIDATE
JANSSON, BERNT, 1949 HÖGDALENS IZANAGI
JANSSON, DANIEL, 1972 HÖGDALENS IZANAGI
KIHLBERG, TOR, 1963 KFUM UPPSALA AIKIDO
LEDIN, SVEN, 1943 FARSTA AIKIDO
NORIN, JESPER, 1966 HASHIDATE
SVENSSON, CATHARINA, 1975 KALLHÄLLS AIKIDO
ZETTERMARK, CHRISTOFFER, 1973 AIKIDO DOJO FALUN

Shidoin
FREDBÄCK, KERSTIN, 1951 HÖGDALENS IZANAGI
HALÉN, OVE, 1955 UMEÅ AIKIDO
HULTBERG, ROLAND, 1945 STOCKHOLM AIKIKAI
LARSSON, LENNART, 1920 FARSTA AIKIDO

dessa bör också fogas noggranna
anvisningar.

Gästande Aikikai-lärare un-
der verksamhetsåret har varit:
Nishio sensei, Endo sensei, Iga-
rashi sensei, Tissier sensei och
Noel sensei. Kommittén har varit
representerad vid samtliga dessa
högt graderade gästlärares besök.

Kommittén har även medver-
kat till att tre graderingar till 5
dan utförts under verksamhets-
året - dessa är: Ola Mouliko Ha-
lén, Börje Lindén samt Urban Al-
denklint. Kommittén ser det som
en angelägen uppgift att verka för
att också höga grader utdelas till
svenska aikidoka, i den takt och
turordning det kräver.

Förutom detta har en fortsatt
god kontakt uppehållits med
Hombu dojo, waka sensei Mori-
teru Ueshiba och doshu Kissho-
maru Ueshiba.

Iwama ryu
Iwama ryu aikido ser tillbaka på
ett bra verksamhetsår. Verksam-
heten är stabil och såväl antalet

klubbar som antalet tränande
ökar, speciellt på barn– och tjej-
sidan. Genom ett livligt utbyte
klubbar emellan, såväl nationellt
som internationellt, har samhö-
righeten stärkts.

Barn– och ungdom

Antalet klubbar med barn– och
ungdomsverksamhet ökar kon-
stant. I januari hölls ett regionalt
seminarium för instruktörer i
Torsby. I maj hölls ett stort trä-
ningsläger för barn och ungdomar
i Trollhättan med instruktörer
från Trollhättan och Göteborg.
Lägret samlade ungefär 70 barn
och ungdomar.

Träningsläger

Ett flertal veckoslutsläger har hål-
lits runt om i landet av nationella
instruktörer. Speciellt glädjande
är att ett par av dessa hållits av en
tjej, Eva–Karin Johansson 3 dan.
Utöver dessa läger hölls det tradi-
tionella pingstlägret i Torsby med
Ulf Evenås 6 dan och Lars–Göran
Andersson 5 dan. Ett speciellt se-

Aikido
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Avslutning

Vi konstaterar att bytet av styrelse
på förra årsmötet skapat den lugn
och ro inom sektionen som av-
sågs. Speciellt viktigt har det varit
att styrelsen inte blandar sig i
”stilarnas” verksamhet, till exem-
pel graderingar, reklam/PR och
utbildning. Vi ser nu fram emot
nästa steg, att den nuvarande sty-
relsen berikas med nya krafter.
Vår förhoppning är att den inslag-
na linjen hålls även i framtiden
och att arbetet med aikido och
dess utveckling sköts ute i verk-
samheten.

Ledamöter:
Jan Eriksson, sammankallande
Peter Spangfort

Möten

Den 2 juli 1995 höll kommittén
ett möte i Göteborg, där de flesta
huvudinstruktörerna deltog. Vi
diskuterade vår verksamhet och
planerade framtidens frågor,
bland annat graderingar och trä-
ningsläger.

Verksamhet

Under året har flera graderings-

Vi inom Iwama ryu aikido
ser fram emot ett nytt intressant
verksamhetsår där flera spän-
nande projekt är planerade. Året
börjar med ett stort träningsläger
med Saito sensei i Danmark i au-
gusti.

Ki
Ki-kommittén har under verk-
samhetsåret bestått av:

Graderingar

Följande högre graderingar har
under verksamhetsåret utförts:

Jokyo (3:e kigraderingen)
Helge Präckel, Västerås Ki-no-
kenkyukai
Maj Edman, GSIF Göteborg
Binge Eliasson, Ki och aikido do-
jo Stockholm
Per Lundquist, Ki och aikido do-
jo Stockholm
Eva-Marie Hallén, Ki och aikido
dojo Stockholm
Claes Jonsson, Kungsholmens
Budo Stockholm

1 dan
Helge Präckel
Maj Edman
Binge Eliasson
Per Lundquist
Eva-Marie Hallén

2 dan
Tim Finucane, Kungsholmens
Budo Stockholm

läger genomförts och Yoshigasaki
sensei har hållit ett flertal semi-
narier på olika håll i Sverige. Till
sekreterare med ansvar gentemot
Japan har utsetts Lennart Gull-
berg.

En sammanslagning av två
föreningar har genomförts: Ki-
no-kenkyukai Stockholm och Ki-
aikido dojo Gallileo har blivit Ki
och aikido dojo Stockholm.
Huvudinstruktör är Peter Spang-
fort.

Jan Hermansson, 6 dan, anlägger en kännbar fasthållning. Foto: Ulf Lundquist.

Aikido
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Styrelsen

Styrelsen för ju-jutsusektionen
har bestått av följande personer:

Ordförande:
Hans Greger, Lidingö

Sekreterare:
Ola Johanson, Borgholm

Kassör:
Bertil Bergdahl, Haninge

Ledamöter:
Carina Fridlund, Uppsala
Peter Thalin, Värnamo
Lena Thelberg Sahlin, Uppsala
Johan Halvardsson, Emmaboda

På sektionens årsmöte, som
hölls i Solna den 21 oktober 1995,
valdes en ny styrelseledamot, Ca-
rina Fridlund, Uppsala, medan
övriga styrelseledamöter omval-
des.

Styrelsen har sammanträtt 9
gånger under verksamhetsåret
och mötesprotokollen har publi-
cerats i Info och i Jutsu-Nytt.

Styrelsen har framförallt ar-
betat med övergripande fråge-
ställningar medan kommittéerna
svarat för den idrottsliga verk-
samheten.

Att särskilt nämnas är att
sektionen har utsett ett antal nya
elitinstruktörer som bland annat
skall vara delaktiga i spridningen
av ju-jutsusystemet i landet och
hjälpa och stötta klubbar på re-
gional nivå.

Det kan även noteras att
tävlingsverksamheten i ju-jutsu
ökar. Det blev goda reslutat i EM
efter en välplanerad satsning.
(Guld till Johan Blomdahl, silver
till Anna Dimberg, brons till Ric-
hard Carneborn, Henrik Lidberg
och Annika Lindau i kamp-
tävlingen). (Guld till Monica
Laxfors/Isabelle Sarfati, silver till
Sara Johansson/Stefan Lindström
och brons till Patrik Thoren/

Henrik Johansson i partävlingen).
Sektionen anordnade en "Idé-
konferens" i november -95 där
styrelsen och alla kommittéer
med dess ledamöter deltog. På
denna konferens lades grunden
till verksamheten under året och
kommande år.

Ekonomiskt kan konstateras
att intäkterna inte nått upp till
budgeterat belopp. Detta beror
troligen på det faktum att en
minskning av medlemsantalet
kan noteras. Detta har medfört att
sektionen tvingats avveckla sek-
tionskansliet med sektionskon-
sulenten under senare delen av
verksamhetsåret. Detta har med-
fört en något försämrad service
till klubbarna. Konsulentens ar-
betsuppgifter har tills vidare över-
tagits av kommittéerna.

Kommittéer

I övrigt har kommittéerna arbetat
till stor del självständigt. Följande
kommittéer ingår i ju-jutsusektio-
nen:
* Riksgraderingskommittén.

ordförande Hans Greger.
* Tävlingskommittén.

ordförande Bertil Bergdahl.
* Damkommittén.

ordförande Lena Thelberg-
Sahlin.
* Barnkommittén.

ordförande Johan Halvards-
son.
* Utbildningskommittén.

ordförande Tony Hansson.
* PR-kommittén.

ordförande Ola Johanson.

Sektionskansli

Ju-jutsusektionen har under
större delen av verksamhetsåret
haft ett sektionskansli.

Sektionskansliet har haft öp-
pet (3 dagar/vecka) med ju-jutsu-
konsultenten Gunnar Hoffsten, 2
dan ju-jutsu från Täby JJK.
Kansliet har hyrt  lokaler av Sven-
ska Budoförbundet i Idrottens
Hus, Farsta. På grund av sektion-
ens ekonomi har dock
sektionskansliet avvecklats från
den 1/5-96.

Riksgraderingskommittén

RGK har arrangerat gradering till
dangrader 7 gånger under året.
Ordförande i RGK har varit
Hans Greger 8:e dan ju-jutsu.
Övriga ledamöter som deltagit
vid gradering är Ingemar Sköld
7:e dan, Bertil Bergdahl 5:e dan
och Ulf Bäckström 5:e dan.

Följande har godkänts till
dangrader:

1:a Dan 95-09-16  Bosön
Marko Parkkinen Olofström JJK
Jani Ahonen Olofström JJK
Pontus Grebacken Lidköpings
BK
Martin Söderberg Nacka JJK
Mats Lundbäck Emmaboda JJK
Sten Collander Stockholms Poli-
sen
Thomas Nilsson Karlstads JJK
Ali Mansoury Göteborgs JJK
Niloufar Jahanshahi Göteborgs
JJK
Björn Johansson Borgholms BK
Lennart Herrmansson Malungs
JJK
Per Håkansson Malungs JJK

2:a Dan 95-09-16  Bosön
Ronald Henriquez Olofström
JJK

1:a Dan 95-11-04  Umeå
Ulrika Olofsson Umeå BK
Linda Eriksson Umeå BK

Ju-jutsu

Ju-jutsu
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Jenny Wahlström Umeå BK
Samuel Lundberg Umeå BK
Anna Fransson Umeå BK
Anders Höök Umeå BK
Cecilia Westin Sundsvalls

2:a Dan 95-11-04  Umeå
Niklas Sävenstedt Umeå BK
P-O Östberg Umeå BK

1:a Dan 95-12-10  Bosön
Darko Josifoyski Värnamo BK
Nils-Erik Edin Värnamo BK
Stefan Jordison Lidingö JJK
Antti Roswald Värnamo BK
Johan Dahl Värnamo BK
Ola Strand Sundsvalls BK
Håkan Arvidsson Kalmar BK
Stefan Björkman Kalmar BK
Johan Sundberg Bålsta BK
Niclas Gustafsson Lidköpings
BK

2:a Dan 95-12-10  Bosön
Lennart Persson Örebro JJK
Pelle Sundman Lidingö JJK

1:a Dan 96-02-24  Bosön
Allen Anti´c Linköpings BK
Hans Samuelsson Göteborgs JJK
David AnderssonÖstersunds BK
Peter Weichl Borgholms BK
Ingemar von Kalm Luleå JJK
Elin Johansson Luleå JJK

4:e Dan 96-04-05  Linköping
Tony Hansson Uppsala JJK
Jörgen Sahlin Uppsala JJK
Hans Brändström Umeå JJK

1:a Dan hedersgrad 96-04-05
Linköping
Eva Greger Lidingö JJK

1:a Dan 96-04-27  Bosön
Stefan Forsman Kista JJK
Yngve Gyllby Kista JJK
Musse Hasselvall Nacka JJK
Ricard Carneborn Nacka JJK
Catarina Ahlberg Högdalens BK
Rickard Rönnlund Värö BK
Kristian Franzén Örebro JJK
Kent Wallermo Solna JJK
Peter Schmidt Solna JJK
Christer Ekman Högdalens BK
Olle Hellberg Högdalens BK

2:a Dan 96-04-27  Bosön
Jan Malmstedt Lidingö JJK

1:a Dan 96-06-30  Öland
Johan Petersson Borgholms BK
Rickard Kågö Borgholms BK
Linda Enarsson Kalmar BK
Sebastian Heimfors Växjö JJK
Sofia Andersson Växjö JJK
Michael Bäckström Mönsterås
JJK
Åsa Wahlund Gävle JJK
Johan Öbrink Gävle JJK
Örjan Owesson Umeå JJK

2:a Dan 96-06-30  Öland
John Pääkkönen Umeå BK
André Gullbrand Umeå BK
Fredrik Johansson Västerås JJK
Rolf Lindström Västerås JJK
Christer Holman Gävle JJK
Jonas Rosell Gävle JJK
Elisabeth Bagge Uppsala JJK
Johnny Nilsson Linköpings BK
Johan Blomdahl Herrljunga JJK

3:e Dan 96-06-30  Öland
Johan Halvardsson Nybro JJK

Totalt antal graderade 95/96
1:a Dan 56 varav kvinnor 12
2:a Dan 15 varav kvinnor   1
3:e Dan   1 varav kvinnor   0
4:e Dan   3 varav kvinnor   0

 Hans Greger

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén handhar all
tävlings- och domarverksamhet i
sektionen.

Kommittén har bestått av
Bertil Bergdahl (ordf), Tomas
Hermander (domaransvarig) och
P-H Sjöström (elitserieansvarig).

Tävlingsverksamheten har
ökat och årets Kamp-SM hade
över 100 deltagare. Elitserien
kommer numer att resultera i lag-
SM och många klubbar deltager.

Domarutbildning

Under året har det hållits en dom-
arkurs som resulterat till 4  nya
domare. Domarutbildningen har
hållits av vår domaransvarige
Tomas Hermander.

Godkända internationella
domare:

Hans Greger  8:e dan
Lidingö JJK
Bertil Bergdahl 5:e dan
Högdalens BK
Lennart Collan 4:e dan
Järfälla BK
Tomas Hermander 2:a dan
Växjö JJK
Thomas Persson 2:a dan
Järfälla BK
Hans Brändström 3:e dan
Umeå JJK
Sören Hallberg 1:a dan
Vällingby JJK
Magnus Ganslandt 1:a dan
Täby JJK
Stefan Andersson 2:a dan
Vällingby JJK
Dan Andersson 3:e dan
Värnamo BK

Landslagskaptener

Ingemar Sköld för kamplands-
laget och Kåre Nordström för
parlandslaget.

Landslagsgrupper om 3 per-
soner/par i varje klass visade sig
vara en utmärkt idé och årets
landslagsgrupper är nu i full gång
med uppladdningen för nästa
mästerskap.

EM 95-11-26 i Athen
Par-tävling

Resultat herrar:
1:a Slovenien
2:a Österrike
3:a Sverige, H. Johansson / P.
Thorén
3:a Frankrike

Resultat damer:
1:a Sverige, M. Laxfors / I.
Sarfati
2:a Danmark
3:a Frankrike
3:a Spanien

Resultat mixed:
1:a Österrike
2:a Sverige, S. Johansson / S.
Lindström
3:a Spanien
3:a Italien

Ju-jutsu



17SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

EM 95-11 -25 i Athen
Kamp-tävling

Resultat herrar - 62 kg:
1:a Spanien
2:a Holland
3:a Frankrike
3:a Tyskland
7:a Sverige, Musse Hasselvall

Resultat herrar - 72 kg:
1:a Sverige, Johan Blomdahl
2:a Spanien
3:a Tyskland
3:a Frankrike

Resultat herrar - 82 kg:
1:a Holland
2:a Tyskland
3:a Belgien
3:a Italien
7:a Sverige, Niklas Poijes

Resultat herrar - 92 kg:
1:a Frankrike
2:a Spanien
3:a Sverige, Ricard Carneborn
3:a Holland

Resultat herrar + 92 kg
1:a Holland
2:a Frankrike
3:a Sverige, Henrik Lidberg
3:a Tyskland

Resultat damer - 58 kg
1:a Spanien
2:a Holland
3:a Sverige, Annika Lindau
3:a Frankrike

Resultat damer - 68 kg
1:a Holland
2:a Sverige, Anna Dimberg
3:a Frankrike
3:a Spanien

Resultat damer + 68 kg
1:a Holland
2:a Frankrike
3:a Grekland
3:a Danmark

SM 96-04-14 i Borlänge
Kamp-tävling

Resultat herrar:
- 62 kg

1:a Musse Hasselvall, Nacka
2:a Mikael Halling, Kumla
3:a Jan OIlsson, Uppsala

- 72 kg
1:a Johan Blomdahl, Herrljunga
2:a Hans Andersson, Sandviken
3:a Bernardo Sastre, Stockholm

- 82 kg
1:a Ricard Carneborn, Nacka
2:a Christer Öqvist, Umeå
3:a Johan Wedlund, Borlänge

- 92 kg
1:a  Lars Petersson, Borlänge
2:a Morgan Stoppert, Linköping
3:a Roland Cronestad, Örebro

+ 92 kg
1:a Henric Lidberg, Varberg
2:a Mattias Forsberg, Högdalen
3:a Niclas Sjöberg, Jönköping

Resultat damer:
- 58 kg

1:a Annika Lindau, Nacka
2:a Ingela Wiktorsson, Umeå
3:a Annelie Notström, Nacka

- 68 kg
1:a Anna Dimberg, Uppsala
2:a Åsa Bertilsson, Umeå
3:a Jennie Brolin, Uppsala

SM 96-02-25 i Växjö
Partävling

Resultat herrar:
1:a Kåre Nordström/Morgan
Nordström, Timrå JJK
2:a Kenneth Linnarkrans/Kjell
Bornemo, Linköpings BK

Resultat mixed:
1:a Sara Johansson/Stefan Lind-
ström, Växjö JJK
2:a Isabelle Sarfati/Musse Has-
selvall, Uppl. Bro BK/Nacka JJK
3:a Cecilia Bröms/Carlos Rome-
ro, Ippon JJK/Sthlms City JJK

Det blev ej någon damklass
på grund av för få deltagare.

LAG-SM Final
Nacka 96-03-24

Resultat:
1:a Nacka  Ju-jutsuklubb
2:a Umeå Budoklubb
3:a Borlänge Ju-Jutsuklubb

Förutom SM har det hållits
tävlingar i Växjö, Göta Open den
23-24 /9 med både Par- och
Kamptävling. Björksta Cup den

18/3, Kamptävling. Apladalen
Open den 30/3, Kamptävling. Vi-
king Cup den 14/5, Partävling.

Internationellt har flera per-
soner representerat i Danish
Open.

Bertil Bergdahl

Barnkommittén

Barnkommittén handhar sektion-
ens barn- och ungdomsverksam-
het. Kommittén har bestått av
ordförande Johan Halvardsson
samt ledamöterna  Åsa Bertilsson
och Anna Fransson. Kommittén
har haft regelbundna telefonkon-
takter, samt tre protokollförda
möten.

Kommittén har arbetat med
revideringen av barninstruktörs-
kompendiet och mongraderings-
systemet.

Under verksamhetsåret har
följande barninstruktörsutbild-
ningar arrangerats:
Jönköping 25-26/11-95, 17 delta-
gare
Uppsala 4-5/5-96, 16 deltagare

Totalt har under verksam-
hetsåret utbildats 33 nya barnin-
struktörer. Följande har godkänts
till barninstruktörer:

Jönköping 25-26/11-95
Anders Meinhardt, Sandvikens
JJK

Marie från Mora provar italienska ju-
jutsutrix. Foto: Mikael Bengtsson.

Ju-jutsu



PB SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

Björn Bolund, Sandvikens JJK
Karl Krumins, Frölunda JJK
Erik Hård af Segerstad, Göte-
borgs JJK
Elisabet Andreasson, JJK Samurai
Jönköping
Peter Söderström, JJK Samurai
Jönköping

Anders Bergström, Uppsala JJK
Torbjörn Collinder, Uppsala JJK
Tony Hansson, Uppsala JJK
Maria Hydling, Uppsala JJK
Björn Hägglund, Uppsala JJK
Jan Olsson, Uppsala JJK
Karin Sahlin, Uppsala JJK
Anton Zelikman, Uppsala JJK

Halvardsson, Anna Fransson,
Cecilia Bröms och Rikard Carne-
born.

Barnsommarläger Norr i
Timrå 8-12/6-96 med 40 delta-
gare. Instruktörer var Kåra Nord-
ström, Anders Lodin och Mar-
gareta Sellander.

Slutligen vill jag som ordfö-
rande tacka alla medarbetare som
verkat för barnverksamhetens ut-
veckling under året.

Johan Halvardson

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén handhar
all licens- givande instruktörs-
utbildning i sektionen. Ordfö-
rande har varit Tony Hansson
med ledamöterna Hans Greger,
Anders Bergström och Peter
Thalin. Flera protokollförda
kommittémöten varvade med
telefonkontakter och arbetsträffar
har genomförts.

Under verksamhetsåret har
utbildningskommittén arrangerat
ett flertal instruktörskurser. Den
sedan tidigare påbörjade över-
synen av utbildningssystemet och
revideringen av kurskompendie-
rna har fortsatt. C-instruktörs-
kompendiet har utökats och fär-
digställts, revideringen av Barn-
instruktörskompendiet är under
avslutning och fram- tagningnen
av ett B-instruktörskompendium
har påbörjats. Vidare har utbild-
ningskommittén i samarbete med
PR-kommitten arbetat med att
skapa en föreningsutvecklings-
kurs.

En första Elitinstruktörskurs
(nivå 5) genomfördes på Bosön
16-17/12-96. Resultatet blev att
följande 11 personer blev de förs-
ta elitinstruktörerna i ju-jutsu:

Elitinstruktörer:
Bertil Bergdahl 5 dan
Högdalen

Rikard Grahn, JJK Samurai Jön-
köping
Åke Andersson, Tranås KK
Nico Christoforidis, Wernamo
JJK
Roger Brink, Borgholms BK
Daniel Persson, Borgholms BK
Tomas Nilsson, Växjö JJK
Björn Nilsson, Växjö JJK
Åsa Petersson, Växjö JJK
Petra Fluor, Växjö JJK
Tina Mukka, Växjö JJK
Sara Månsson, Lunds JJF

Uppsala 4-5/5-96
Khosorow Abidzadeh, Vindeln

Matin Jonsson, Köpings JJK
Jenny Larsson, Köpings JJK
Stefan Nilsson, Köpings JJK
Jessica Sandberg, Herrljunga JJK
Håkan Hesselgren, Upplands Bro
BK
Håkan Sjöberg, Upplands Bro
BK
Esa Valkeinen, Gävle JJK

Under verksamhetsåret har
följande läger arrangerats:

Barnsommarläger syd i Löt-
torp, Öland 24-28/6-96 med 71
deltagare. Instruktörer var Peter
Thalin, Lars Petersson, Johan

Isabelle Sarfati kastar Cecilia Bröms under Asienfestivalens uppvisning i Kungsträd-
gården, Stockholm. Foto: Magnus Gansland.

Ju-jutsu
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Ulf Bäckström 5 dan
Hudiksvall
Anders Bergström 4 dan
Linköping
Hans Brändström 4 dan
Umeå
Tony Hansson 4 dan
Uppsala
Carlos Romero 4 dan
Stockholm
Dan Andersson 3 dan
Värnamo
Ola Johansson 3 dan
Borgholm
Lars Petersson 3 dan
Borlänge
Lena T Sahlin 3 dan
Uppsala
Peter Thalin 3 dan
Värnamo

Följande instruktörskurser
har genomförts:
C-Kurs, Uppsala 8-10/9-95

18 deltagare
C-Kurs Bosön 1-3/12-95

11 deltagare
B-Kurs Bosön 8-11/2-96

21 deltagare
A-Kurs Bosön 5-9/6-96

15 deltagare
B-Kurs Öland 25-28/6-96

10 deltagare
Godkända C-instruktörer
8-10/9-95 Uppsala

Jann Tyberg 1 dan
Uppsala JJK
Anna Dimberg 1 dan
Uppsala JJK
Kia Widholm 1 dan
Uppsala JJK
Björn Hägglund 1 kyu
Uppsala JJK
Andreas Bergström 1 kyu
Uppsala JJK
Katarina Norlander 1 kyu
Uppsala JJK
Emma Zaine 1 kyu
Uppsala JJK
Ulrika Bergman 1 kyu
Uppsala JJK
Krister Hellbom 1 kyu
Uppsala JJK
Torbjörn Collinder 2 kyu
Uppsala JJK

Jan Olsson 2 kyu
Uppsala JJK
Carina Fridlund 2 kyu
Uppsala JJK
Mikaela Lööv 2 kyu
Uppsala JJK
Anton Zelikman 2 kyu
Uppsala JJK
Karin Sahlin 2 kyu
Uppsala JJK
Jennifer Andersson 1 kyu
Uppsala BK
Gamil Maltey 2 kyu
Uppsala BK
Esa Valkeinen 2 kyu
Gävle JJK

Godkända C-instruktörer
1-3/12-95 Bosön

Jans Hedin 1 kyu
Lidingö JJK
Bo  Olander 1 kyu
Sollentuna JJK
David Hedbom 2 kyu
Avesta JJK
Håkan Norman 2 kyu
Avesta JJK
Camilla Fransson 2 kyu
Vadstena JJK
Martin Cederbom 2 kyu
Vadstena JJK
Madelene Edström 2 kyu
Ippon JJK
Carl Strömberg 2 kyu
Ippon JJK
Joakim Christoffersson 1 kyu
Tyresö Judo  & JJK
Pia Lindström 2 kyu
Tyresö Judo  & JJK

Godkända B-instruktörer
8-11/2-96 Bosön

Niclas Gustafsson 1 kyu
Lidköpings BK
Magnus Wikström 1 kyu
Östersunds BK
Lena Kuismin 1 dan
Hudiksvalls JJK
Katarina Bäckström 1 kyu
Hudiksvalls JJK
Martina Jansson 1 dan
Emmaboda JJK
Mikael Olsson 1 kyu
Ronneby JJK
Mikael Nordenhög 1 dan
Kalmar BK

Daniel Petersson 1 kyu
Kalmar BK
Olle Hellberg 1 dan
Högdalens BK
Johan Liljekvist 1 kyu
Högdalens BK
Jenny Liljekvist 1 kyu
Högdalens BK

Sven-Erik Claeson 1 kyu
Högdalens BK
Lea Siljavaara 1 kyu
Högdalens BK
Martin Wetterholm 1 dan
Bålsta JJK
Johan Sundberg 1 dan
Bålsta JJK
Tommy Lundin 1 dan
Barkarby JJK
Jana Hedin 1 kyu
Lidingö JJK
Tim Olsson 1 kyu
Lidingö JJK
Jonas Buddgård 1 kyu
Lidingö JJK
Jon Allan 1 kyu
Lidingö JJK
Hans Fältros 1 dan
Stockholms City JJK

Godkända A-instruktörer
5-9/6-96 Bosön

Göran Westling 3 dan
Sundsvalls BK
Marlene Norberg 2 dan
Sundsvalls BK
Mikael Smith 2 dan
Linköpings BK
Björn Göransson 2 dan
Kalmar BK
Raymond Matocka 2 dan
Kalmar BK
Anna Nord 1 dan
Samurai Jönköping
Elisabet Andreasson 1 dan
Samurai Jönköping
Pär Ary 1 dan
Växjö JJK
Eric Jansson 1 dan
Gävle JJK
Anders Nilsson 1 dan
Umeå JJK
Jens Lundgren 1 dan
Umeå JJK

Ju-jutsu
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Peter Rosendahl 1 dan
Köpings KK JJ
Tomas Nordgren 1 dan
Ekerö JJK
Tommy Lundin 1 dan
Barkarby JJK
Cecilia Bröms 1 dan
Stockholms City JJK

Bengtsson och Anitta Monter var
ledamöter till februari 1996, där-
efter har de ersatts av Micaela
Rogersten och P-O Östberg. Sek-
tionens konsulent Gunnar Hoff-
sten har varit adjungerad till tre av
mötena.

PR-kommittén arbetar i hu-
vudsak med att marknadsföra Ju-
jutsu externt och internt, d v s
mot såväl befintliga som potenti-
ella nya medlemmar. Detta sker bl
a genom mass- mediakontakter,
medverkan vid olika utställningar,
sponsring och framtagande av
PR-material.

Följande arbete har utförts
under verksamhetsåret:
- Regionalt TV-inslag om Ju-jutsu
vid Par-SM i Växjö i februari 1996
- Arbetat vidare med utbildnings-
material om ”Världens bästa Ju-
jutsuklubb”
- Påbörjat material om hur en Ju-
jutsuklubb startas
- Ju-jutsu har löpande deltagit i
mässor och festivaler
- Sektionen genomförde i novem-
ber en idékonferens med styrelsen
och ledamöter från samtliga kom-
mittéer. Bl a PR-frågor diskutera-
des.
- En uppsättning informations-
skärmar för utställningar har ta-
gits fram
- PR-material har tagits fram in-
för Ju-jutsuns Dag 1996
- Påbörjat planering inför
sektionens deltagande på Internet
- En fototävling har utlysts i
Jutsu-nytt för att få in bra bilder
till en almanacka
- Annonser för sektionens PR-
material har införts i Jutsu-nytt

Följande arbete planeras för
kommande verksamhetsår:
- Sektionen skall deltaga i Vatten-
festivalen i Stockholm 1996
- Ju-jutsuns Dag genomförs den
31 augusti 1996 i alla Ju-jutsu-
klubbar
- En Ju-jutsualmanacka för 1997
skall tas fram
- Pressinformation kommer att

sändas ut vid olika Ju-jutsuevene-
mang
- Stödja klubbarna i PR-frågor
- TV-bevakning av Ju-jutsu SM
1997

PR-kommittén jobbar för att
sprida kunskap om Ju-jutsu, för
att sektionens medlemsantal skall
kunna öka. Det är vår förhopp-
ning att Ju-jutsu skall få mycket
utrymme i olika massmedier även
under kommande verksamhetsår.

Ola Johanson

Damkommittén

Damkommittén har bestått av
fyra personer:

Ledamöter:
Lena Thelberg Sahlin, ordförande
Carina Fridlund
Berit Abrahamson-Hornwall

Under verksamhetsåret har
damkommittén haft 7 st proto-
kollförda möten. Kommittén har
arbetat för att öka antalet kvinnor
inom ju-jutsun och för att få de
kvinnliga deltagarna att stanna
kvar inom idrotten.

Damkommittén har under
året organiserat ett antal kurser:
Temakurs: Instruktörskurs för
kvinnliga instruktörer hölls i
Uppsala 28-29/10-95 där 17
kvinnliga instruktörer deltog.
Kursens mål var att stärka deras
roll som instruktörer och ledare.
Föreläsare var Lars Petersson och
Holger Björklund.

Läger:  "Läger för alla av
tjejer" hölls den 3-4/12-95 i Upp-
sala med 50 deltagare. Instruktö-
rer var Pia Larsen från Danmark,
Theresa Larsson, Anna Dimberg
och Katarina Håkansson.

Tävlingsträningsläger för
tjejer hölls i Linköping den 10-
11/2-96 med 20 deltagare. In-
struktörer var Istvan Hambalek,
Morgan Stoppert, Sara Johansson

Godkända B-instruktörer
25-28/6-96  Öland

Kristoffer Karlsson 1 dan
Emmaboda JJK
Johan Pettersson 1 dan
Emmaboda JJK
Håkan Arvidsson 1 dan
Kalmar BK
Mats Lundbäck 1 dan
Kalmar BK
Henrik Andersson 1 dan
Nybro JJK
Emil Gustafsson 1 dan
Nybro JJK
Jan Sundberg 1 dan
Timrå JJK
Andreas Alvåg 1 kyu
Timrå JJK
Fia Lindahl 1 kyu
Stockholms City JJK
Mats Öman 1 kyu
Lunds JJK

Tony Hansson

PR-kommittén

PR-kommittén bildades under
våren 1995 för att handha sektio-
nens PR-verksamhet. Under
verksamhetsåret 1995/1996 har
PR-kommittén haft fyra proto-
kollförda möten. Ordförande har
varit Ola Johanson. Mikael

"Läger för alla av tjejer" i Uppsala med
50 deltagare. Foto: Lena T. Sahlin.

Ju-jutsu
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och Stefan Lindström.
Tjejträff:  På påsklägret-96

hölls ett möte för tjejer med 35
deltagare. Mötet poängterade vik-
ten att få fram fler kvinnliga in-
struktörer och ledare.

Damkommittén har varit re-
presenterad vid Dansk/svenska
tjejlägret i Köpenhamn 8/6-96.

Damkommittén har givit
ekonomiskt bidrag till ett flertal
kvinnliga deltagare på B- och A-
in struk- törskurser och dam-
budokurs på Bosön.

De tre regionsrepresentan-
terna har i huvudsak arbetat med
att stötta tjejrepresentanterna i
klubbarna och med att vidmakt-
hålla tjejrepresentantregistret.

Lena Thelberg Sahlin

Internationell verksamhet

Sverige har flitigt deltagit i flera
internationella ju-jutsuarrange-
mang.

Sverige hade många deltagare
på Internationella Ju-Jitsu Fede-
rationens sommarläger i Spanien i
juli-95.

Sverige deltog med komplett
lag i EM i Aten, Grekland, i no-
vember 1995 med ett antal medal-
jer som resultat. Särskilt kan näm-
nas Isabelle Sarfati och Monica
Laxfors guld i partävlingen samt
Johan Blomdals guld och Anna
Dimbergs silver i kamptävlingen.

Hans Greger som ordförande
och Bertil Bergdahl som sekrete-
rare har deltagit vid möten i tek-
niska kommittén.

Vid Internationella Ju-Jitsu
Federationens kongress i april-96
i Aten, Grekland, deltog Hans
Greger som sveriges representant.

Internationell representation

Sverige har haft följande interna-
tionella representation:

Hans Greger ordförande i
Europeiska Ju-Jitsu Unionens
Tekniska Kommitté.

Hans Greger ordförande i
Internationella Ju-Jitsu Federatio-
nens Tekniska Kommitté.

Hans Greger ledamot i Nor-
diska Ju-jutsu Förbundet.

Paul G Höglund kassör i Eu-
ropeiska Ju-Jitsu Unionen.

Paul G Höglund kassör i In-
ternationella Ju-Jitsu Federatio-
nen.

Bertil Bergdahl sekreterare i
Europeiska Ju-Jitsu Unionens
Tekniska Kommitté.

Bertil Bergdahl sekreterare i
Internationella Ju-Jitsu Federatio-
nens Tekniska Kommitté.

Anders Bergström kassör i
Nordiska Ju-jutsu Förbundet.

Utmärkelser

Förtjänsttecken
Svenska Budoförbundets för-
tjänsttecken har utdelats till föl-
jande personer:

Valör 1
Lars Carlsson Borgholms BK
Eva Bjelkendal Borgholms BK
Björn Johansson Borgholms BK
Diana Kobel Varbergs JK

Valör 2
Karl-Åke Sundin Borgholms BK
Jonas Johansson Borgholms BK

Valör 4
Staffan Nilsson Varbergs JK

Valör 5 (högsta valör)
Ola Johansson Borgholms BK

Björn Hornwalls minnesfond
Stipendium ur Björn Hornwalls
Minnesfond på 5.000 kr har till-
delats:
Magnus Ganslandt Täby JJK
Olof Adervall Timrå JJK

RF:s Elitidrotts
utbildningsstipendium

Anna Dimberg Uppsala JJK

Jutsu-Nytt

Sektionstidningen Jutsu-Nytt har
utkommit med 4 stycken 28-sidi-
ga nummer under året. Tidningen
sänds ut till samtliga medlemmar
via klubbarna. Ansvarig utgivare

Ju-jutsuns utveckling från 1970

och redaktör har varit Staffan
Sonning.

Nya klubbar

Följande 7 nya klubbar har anslu-
tits till ju-jutsusektionen:

Nya klubbar:
Lunds Ju-jutsuförening, Skåne.
Stockholms Goshin jutsu klubb,
Stockholm.
IF Kuro Yama Kai Stockholm,
Stockholm.
Markaryds Ju-jitsusällskap, Små-
land.
Wisby Ju-jutsuklubb, Gotland
Båstads Budoklubb, Halland.
Barkarby Ju-jutsuklubb, Stock-
holm.

Ju-jutsu
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Klubbar som utgått:
Gagnef Ju-jutsuklubb, Dalarna.
Shudokan Ju-jitsusällskap, Skåne.
Örkelljunga Ju-jitsusällskap,
Skåne.
Markaryds Ju-jitsusällskap, Små-
land.
Eksjö Budoklubb, Småland.

Påsklägret

Sektionens största arrangemang
under året var Påsklägret i Linkö-
ping med ca 500 deltagare. Det
var 22:e gången det hölls i Linkö-
ping. Lägret pågår i fyra dagar
med 10 intensiva träningspass un-
der ledning av svenska och ut-
ländska instruktörer.

Tack

Sektionsstyrelsen framför sitt
varma tack till alla funktionärer,
medhjälpare och medlemmar som
alla kämpat för ju-jutsuns bästa
och fört vår verksamhet framåt
med ett mycket gott resultat.

Sektionsstyrelsen

Faktaruta om ju-jutsu
medlemmar 8.300 st
klubbar 118 st
styrelsemedlemmar 7 st
styrelsemöten 9 st
kommittéer 6 st
stilchefer 1 st
riksinstruktörer 1 st
elitinstruktörer 11 st

graderingar 95/96 20 st
graderingar 94/95 22 st
graderingar 93/94 14 st
graderingar 92/93 10 st

nya klubbar 95/96 7 st
nya klubbar 94/95 11 st
nya klubbar 93/94 8 st
nya klubbar 92/93 10 st

Instruktörer
A- 121 st
B- 234 st
C- 444 st
Barn- 297 st

Instruktörskurser 95/96
A-kurs 1 st
B-kurs 2 st
C-kurs 2 st
Barnkurs 2 st

Domare
Nationella 83 st
Internationella 10 st

Nationella tävlingar 95/96
Kamptävlingar   3 st
Partävlingar   3 st

EM-medaljer
Guld individuellt 24 st
Guld lag 11 st
Silver individuellt 14 st
Silver lag   1 st
Brons individuellt  16st

VM-medaljer
Guld individuellt   2 st
Silver individuellt   1 st
Brons individuellt   7 st
Guld lag   1 st
Silver lag   2 st

Dangraderade
totalt 95/96

1 dan 654 st   56 st
2 dan 141 st   15 st
3 dan 33 st     1 st
4 dan 15 st     3 st
5 dan 4 st     0 st
6 dan 2 st     0 st
7 dan 2 st     0 st
8 dan 1 st     0 st
10 dan 1 st     0 st

Ju-jutsu
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Ordföranden har ordet

Enligt SBFs registeruppgifter har
karatesektionen 374 föreningar
med sammanlagt 19.205 medlem-
mar, vilket är ungefär detsamma
som förra verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 1995/96 har
ur flera aspekter varit ett ”mellan-
år” under vilket ett flertal verk-
samheter har konsoliderats. En
fortsatt restriktiv ekonomisk håll-
ning gör att sektionen till nästa
verksamhetsår kan föra över ett
ekonomiskt överskott på drygt
200.000:- till nästa verksamhetsår.
Detta är mycket positivt eftersom
1996 är ett dyrt VM-år för kara-
ten. Ninpo Taijutsu och Shorinji
Kempo kraftsamlar och har kraft-
samlat kring kostnads- och re-
surskrävande besök av framståen-
de japanska mästare. Wushu arbe-
tar vidare med att förfina sin
domarutbildning och sina SM-
tävlingar.

När nu verksamhet och för-
valtning är i balans och ett ekono-
miskt överskott har skapats, kan
frågan ställas hur sektionens
framtida ekonomiska förvaltning
skall prioriteras.

De olika budoarterna förval-
tar numera sin egen ekonomi och
kan i demokratisk anda göra sina
egna val och prioriteringar. Majo-
riteten, dvs traditionell karate,
kan därför ostört fokusera sina
egna mål och behov.

Under året har vi tydligt ar-
betat för att effektivisera förbun-
dets ekonomiska rutiner. Sektio-
nerna har inte ens varit eniga om
att effektivisering har behövts.
Men sedan januari 1996 sköter
Riksidrottsförbundet vår ekono-
miska redovisning. Detta har varit
viktigt för att undvika en höjning
av avgifterna även i år.

Klart är att detta har innebu-
rit en besparing. Större än så är att
vi nu med tillförsikt kan lita på att
förbundets ekonomi numera
sköts efter god redovisningssed
och i överensstämelse med lagar
och förordningar.

Tävlingsverksamheten har
under en lång tid inte utvecklats,
utan snarare mött ökade problem
och därmed lägre standard. Orsa-
kerna till detta är säkert många,
men sammanfattningsvis är  är sä-
kert den viktigaste att arbetsin-
satsen som den arrangerande för-
eningen får ställa till förfogande,
inte svarar mot ökad PR eller ett
ekonomiskt överskott.

Färre tävlingar genomförs,
landskamper inte alls och att mo-
tivera SM-arrangörer blir allt svå-
rare.

Genom våra tävlingar blir vi
synliga och motiverar nyrekryte-
ring och framtida eventuella
sponsorer. Det är därför viktigt
att bryta tävlingsverksamhetens
negativa utveckling . Som ordfö-
rande tror jag att vi redan inneva-
rande år bör analysera tävlings-
verksamheten och därefter finna
ett system där ”förbundet” eko-
nomiskt stödjer ett antal tävlingar
som anses ha ett långsiktigt natio-
nellt intresse och tillgodoser åt-
minstone våra basbehov.

Kanske kan ekonomiska re-
surser till detta skapas om vi på
ett liknande sätt analyserar och
anger kriterierna för truppernas
storlek vid nordiska, europeiska
och världsmästerskap.

Vid Riksidrottsmötet i Umeå
-95 antogs idrottens nya idé- och
verksamhetsprogram ”Idrotten
vill”. I detta ges riktlinjer för id-
rotten i stort. Sektionsstyrelsen
har bl a med anledning av detta
ansett det vara viktigt att priori-

tera att våra tävlingsregler för
barn anpassas till barnens behov.

Vikten av detta understryks
av den mediadebatt som under
året blossade upp och blint pe-
kade ut kampsporter i allmänhet
som orsak till ungdomsvåld med
dödlig utgång.

Karate

Karate

Debatten fokuserade att vi
hade samma regler för vuxna som
för barn.Detta bör vi ändra. Att
skapa speciella regler för barn un-
derstryker att vi vill ta vårt sociala
ansvar.

Två sammankallande för den-
na arbetsgrupp har utsetts under
året. Det första försöket lyckades
inte och nu har Daniel Kraus
denna viktiga funktion.

Som vanligt i vårt förbund
finns diverse stil-, art- och sekti-
onsutbildningar. Mer eller mindre
bra, mer eller mindre tillgängliga
för alla. Till detta finns ofta kopp-
lat ekonomiska intressen.

Sammantaget hämmar detta
naturligtvis rationella beslut om
man med rationella menar att be-
sluten skall resultera i bästa möj-
liga beslut för förbundet i sin hel-
het.

Det framgångsrika juniorlandslaget i
kata och kumite, på Finnish Open. Foto:
Conny Ferm.
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Olyckligtvis har vi under året
tvingats lägga ner tidningen
Svensk Budo. Tidningen nådde
aldrig den upplaga som krävdes
för att täcka sina egna kostnader.
Man kan tycka vad man vill om
tidningens innehåll och kvalitet,
och skälen till att lägga ned tid-
ningen var ytligt betraktat ekono-
miska.

De underliggande orsakerna
till tidningens misslyckande är
som jag ser det ungefär desamma
som de som omöjliggör gemen-
sam grundutbildning, dvs att så
många enskilda ledare inte ser den
kraft som kunde skapas om vi
kunde enas om en gemensam pro-
fil utåt.

Det enda som är faktum idag
är att vi för överskådlig framtid
har tappat det gemensamma ”an-
sikte utåt” vi så väl behöver.

Att fler kunde inse nyttan av
och verka för en gemensam profil
får bli min avslutande önskan in-
för nästkommande år.

Med idrottslig hälsning,
Owe Stjernström

Arbetet med att utbilda do-
mare med kompetens att döma
både kata och kumite har fortsatt
och glädjande nog är insikten stor
bland domarkårens medlemmar
om betydelsen av detta!

Domarkommittén har varit
drivande i den arbetsgrupp som
har arbetat fram nya regler för
barntävlingar.

Dessa regler skall nu testas i
olika tävlingar med start hösten
1996!

Utbildning

Följande utbildningar har domar-
kommittén arrangerat alternativt
skickat deltagare till:

Oktober -95
Nordisk kumitekurs, Köpen-
hamn

Februari -96
EKU Katakurs, Istanbul

Mars -96
C + B Kumite, Stockholm

April -96
C + B Kata, Stockholm
A Kumite, Vimmerby

Maj -96
EKU Kumite, Paris

Detta sammantaget gör att
den svenska domarkåren idag be-
står av:

Nationellt:
A Kumite 19st
B Kumite 16st
C Kumite 19st
A Kata 6st
B Kata 8st
C Kata 23st
Kata och Kumite 24st

Internationellt:
FMK Kumite 2st
FMK Kata 1st
EKU Kumite 3st
EKU Kata 3st
Nordisk Kumite 7st

Landslagskommittén
Landslagskommittén har under
verksamhetsåret bestått av:

Förbundskapten,
coach kumite:

Ramon Malavé
Team manager:

Pentti von Fürstenrecht
Kata coach:

Conny Ferm
Junior coach:

Görgen Larsson
Juniortränare:

Omar Ahmedin
Dietmar Schneider

Teknisk rådgivare:
Håkan Nygren

Under verksamhetsåret har
landslaget haft sex läger, varav ett
uppsamlingsläger. Landslaget be-
står idag av 14 herrar samt 6 da-
mer.

Sverige har deltagit i följande
tävlingar under verksamhetsåret:

September:
Finnish Open, 16–17/9

Oktober:
Norwegian Open
NM i Köpenhamn, 28/10
World Cup i Frankfurt, 7–8/10

Januari:
Villa Paris Open

Maj:
EM i Paris, 3–5/5

Juni:
S.t Maxime Ladies Open

Katalandslaget
Katagruppen har bestått av 18
herrar och 6 damer, varav 8 är
juniorer. Landslagsgruppen för
kata har haft läger under både vår
och höstterminen. Tävlingssats-
ningen har legat på tävlingar i när-
området. Den fortsatta satsningen
på juniorer resulterade i att Sve-
rige på Finnish Open för juniorer
vann guld, silver och brons i herr-
klassen samt guld och silver i
damklassen.

För första gången var vi ock-
så representerade på Junior-EM,

Domarkommittén
Domarkommittén har under det
gångna året bestått av ordförande
Per-Ola Olsson samt ledamö-
terna Javier Escalante och Ted
Hedlund.

EM-landslaget i Paris, maj 1996.

Karate
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där Linda Perak placerade sig på
en fin åttondeplats.

Fystesterna som infördes i
början av verksamhetsåret gav en
del något att tänka på, många in-
såg förhoppningsvis att tävlande
på elitnivå kräver träning året
runt. Inför nästa fystest som lig-
ger direkt efter sommaren kom-
mer säkert samtliga att förbereda
sig bättre, vilket var avsikten.

Kommande verksamhetsår
kommer vi att försöka få in fler
damjuniorer i gruppen för att säk-
ra återväxten. Därför blir Junior-
SM extra intressant i år då även en
damklass lagts in.

Tyvärr verkar antalet täv-
lingstillfällen på hemmaplan att
minska under kommande verk-
samhetsår, vilket drabbar kata ef-
tersom den grenen inte alltid in-
går. Tävlingar i lagkata t.ex. finns
nu bara på Lag-SM, Svenska
Katapokalen och Swedish Open
(vartannat år) – på NM är klassen
borttagen.

De viktigaste resultaten

23/9  Norwegian Open
Damer: 2. Anette Nilsson

3. Cynthia Lo
Herrar: 1. Paul Kee

2. Carl-Henryk Wallmark
3. Roger Eliasson

14/10  Finnish Open Junior
Damer: 1.Linda Perak

2.Angelica Gonzalvez
Herrar: 1. Zeljko Vladuljevic

2. Arsh Sataki
3. Jörgen Andersson

28/10  NM
Damer: 1. Lena Pyree

2. Anette Nilsson
Herrar: 1. Paul Kee

3. Carl-Henryk Wallmark
4/11  Junior-SM

Yngre juniorer
1. Hassan Abou el Alamein

Juniorer
1. Zeljko Vladuljevic´

11/11  Lag-SM
Damer: 1. Enighet
Herrar: 1. Enighet

10-11/2  Junior-EM
Damer: 8. Linda Perak

2-3/3  Scandinavian Open
Damer ind: 3. Cynthia Lo
Damer lag: 2. Enighet
Herrar ind: 1. Paul Kee
Herrar lag: 1. Enighet

23-24/3  Senior-SM
Damer: 1. Linda Perak
Herrar: 1. Paul Kee

14/4  Svenska Katapokalen
Damer ind: 1. Anette Nilsson
Damer lag: 1. Enighet
Herrar ind: 1. Paul Kee
Herrar lag: 1. Solstadens KK

17-18/5  Genshi-Kan Cup
Damer: 2. Linda Perak

3. Cynthia Lo
Damer lag: 1. Enighet
Herrar: 1. Paul Kee

3. Roger Eliasson
Conny Ferm

Kung fu/wushu
Kung fu/wushu-kommittén höll
sitt årsmöte den 14 oktober 1995.
Styrelsen fick följande samman-
sättning:
Styrelse

Ordförande:
Luciano Macri, Westerås Tai-Nui
kung fu club

Vice ordförande:
Roger Bergström, Stockholms
Wing Chun

Sekreterare:
Michael Sjölin, Landskrona Asia-
tiska Förening

Kassör:
Peter Brejcha, Westerås Tai-Nui
kung fu club

Ledamöter:
Ho Chiu Sing, Simrishamns Asi-
atiska Förening
Fredrik Halldén, Södermalms
Shaolin
Abraham Grösfield, Göteborgs
Wing Chun

Suppleanter:
Alf Dahlqvist, Halmat Kung fu
Kjell Knutsson, Simrishamns
Asiatiska Förening
Fredrik Wagner, Södermalms
Shaolin

Valberedning

Halmat Amen, Halmat kung fu
Saeed Mateen, Osyma kung fu
Academy

Regelbok

Styrelsen beslöt på sitt möte den
14 oktober att ta fram en formell
regelbok. En stor eloge till Mi-
chael Sjölin, som har arbetat hårt
med att få fram regelboken. Ett
stort tack till SBF:s styrelse och
förbundskonsulenten Javier Esca-
lante, som har backat upp oss
med tryckningen.

För dem som önskar sig ett
ex, kan det beställas från SBF.
Reglerna är anpassade till de in-
ternationella tävlingsreglerna,
men vi har valt att i Sverige ta
bort knock down.

Michael Sjölin, som är ansva-
rig för domarutbildning, har haft
domarseminarium i samband med
regionala tävlingar och träningslä-
ger.

Årskalendarium

Styrelsen beslöt på sitt möte den
25 maj om ett Årskalendarium
96-97. På detta finns i denna
stund följande:
1996-08-10/11:  Årsmöte, trä-
ningsläger, domarutbildning.
1996-10-05:  Malmö Cup, tävlan-
de från 16 år.
1996-11-23:  SM i Västerås.
1997-03-15:  Lagtävling i Stock-
holm.
1997-05-24:  DM i Eskilstuna,
DM i Malmö.

Jag vill rikta ett stort tack till

Karate
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alla har som har medverkat till att
kung fu/wushu-kommittén har
utvecklats och arbetat broderligt
för framtiden.

Macri Luciano

Ninpo Taijutsu
Ninpo Taijutsukommittén redo-
visar här verksamhetsperioden 27
november 1994 — 30 juni 1996.
Förklaring till den långa verksam-
hets perioden: verksamhetsåret
förlängdes eftersom kommittén
bildades i slutet av året och vid
årsskiftet 95/95, då vi skulle haft
periodavslut, beslöts att ha brutet
räkenskapsår som förbundet.

961127 bildades Ninpo Tai-
jutsu komittén i Sverige. Syftet
med bildandet var att öka samver-
kan mellan klubbarna och få
igång en fungerande infrastruktur
inom Bujinkan i Sverige. Samar-
betet mellan klubbarna hade un-
der många år varit svagt och
många hade uttryckt vikten av
samarrangerade läger för att öka
kunskapsnivån. Kommittén bil-
dades i samband med ett läger i
Vällingbyhallen. Lägret var ett
samarrangemang mellan flera
Ninpo Taijustu klubbar i Sverige,
instruktörer bl a Larry Jonsson
och Pierre Dahl. Under kvällen
samlades representanter från stör-
re delen av Sveriges alla Ninpo-
klubbar för att bilda kommittén.
Följande styrelse valdes:

Styrelse:
Ordförande: Pierre Dahl
Vice ordförande: Conny Gustavs-
son
Sekreterare: Jörgen Hejdé
Kassör: Peter Bäck
Övriga ledamöter:
Sven-Eric Bogsäter, Christian
Appelt, Martin Blaus, Mikael
Strömberg, Jonas Eklund.

Under den gångna perioden
har antalet utövare av Ninpo Tai-
jutsu stadigt ökat från 10 klubbar
vid starten av kommittén till när-
mare 30 och vi siktar på att under

1997 kunna presentera c:a 50
klubbar med inte mindre än 1.000
utövare.

Kommittén har tillsammans
med respektive lokala föreningar i
Stockholm, Stenungsund, Norr-
köping och Malmö arrangerat trä-
ningsläger där Sven-Eric Bogsäter
instruerat. Det är vid dessa tillfäl-
len som kommitténs styrelse samt
representanter för Sveriges Ninpo
Taijutsu-föreningar sammanträtt.
Således har under perioden fyra
möten hållits.

Lägren får ses som mycket
lyckade då de samlat deltagare
från i stort sett alla  Ninpo Taijut-
su-föreningar i  Sverige och däri-
genom uppnått ett av kommitténs
syften, att stärka banden och öka
samarbetet föreningarna emellan.

De ekonomiska medel som
stått till buds har fördelats på ge-
mensam marknadsföring, tid-
skrift samt som en buffert för de
läger som kommittén kommer att
administrera framöver.

På mötet i Malmö 960824
togs dock ett nytt beslut att se
över möjligheterna att arrangera
ett internationellt läger, Tai Kai i
Stockholm -98 med Soke Hatsu-
mi som instruktör. Därför beslu-
tades det att de ekonomiska me-
del som  återstår öronmärks till
detta arrangemang och den ar-
betsgrupp som nu framtages.

Under sommaren 1995 firade
Ninpo Taijutsu tjugoårsjubileum
i Sverige och ett speciellt jubile-
umsläger arrangerades på Kinne-
kulle av Bo Munthe. En rad in-
struktörer medverkade till ett
lyckat läger, bl a: Pertti Ruha
(Trollhättan), Wolfgang Ettig
(Tyskland), Martin Wietschorke
(Tyskland). Även kända instruk-
törer från andra stilar instruerade
bl a: Mike Wall (WJJF).

PR & media

Ninpon har gjort mycket bra
ifrån sig vad gäller media. Vi har

till stor del blivit av med ”stäm-
peln” som arten fått under 80-ta-
let och fallen av oseriösa repre-
sentanter har genom vårt ökade
samarbete minimerats. Bujinkan
Östermalm/Stockholms Budo-
skola har efter granskning till och
med blivit vald som den mest
lämpliga budoarten av en barn/
ungdomsgrupp i Stockholm.

Ninpo har under perioden
vid flertalet tillfällen fått bra kri-
tik genom välskrivna artiklar i
tidskrifter såsom: Svensk Budo,
Tidningen Kampsport, Svenska
Fighter, Kampsportsbladet,
SportGuiden och tidningen Slitz.

Det har arrangerats en rad in-
ternationella läger & Tai kai där
deltagarantalet från Sverige varit
mycket högt.

Besök i Japan & Honbu dojo

En rad instruktörer från Sverige
har under preioden besökt Hon-
bu dojo och studerat under Hat-
sumi-sensei, bl a:
Larry Jonsson, Stockholm
Roger Andersson, Norrköping
Jonny Lindroth, Stockholm
Marcus Widegren, Stockholm
Jim Berglund, Stockholm
Johan Spångberg, Stockholm
Conny Gustavsson, Göteborg
Thomas Andersson, Stockholm
Gunnar Björnsson, Stockholm
Anders Hoffman, Stockholm

Mats Hjelm har gjort ett fan-
tastiskt arbete och byggt upp
hemsidor om både Ninpo och
övrig BUDO på internet; adress:
http://wwws.torget.se/Budo/
bujinkan/

Jonas Eklund & Pierre Dahl.

Karate
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Under det gångna året har kendo-
sektionen på flera punkter ge-
nomfört sin verksamhetsplan.

Tyvärr har det hittills inte va-
rit möjligt att finna någon sponsor,
trots ett flertal kontakter. För när-
varande pågår emellertid nya
kontakter, som förefaller lovande.
Till ordförande i en kommitté
med uppgift att planera och ge-
nomföra utbildning har utsetts
Gunilla Hansson. En grund har
därmed lagts för att påbörja ut-
bildning av instruktörer. Klubb-
handboken har uppdaterats på
flera punkter. Kommittéer för
kendo, iaido och jodo har varit
verksamma under året.

Kendo
Klubbar 1994/95: 27
Klubbar 1995/96: 29
Medlemmar 1994/95: 348
Medlemmar 1995/96: 380

Svensk kendo kan under
verksamhetsåret inte bara glädjas
åt nytillkomna klubbar (Upp-
lands Väsby KK, Tallkrogens
KK) och därmed också ökat med-
lemsantal, utan också åt interna-
tionella framgångar i form av en
god insats av kendolandslaget un-
der EM-1996 i Miskolc, Ungern.

EM

Mats Wahlqvist (FSKA) placerade
sig på en hedervärd tredjeplats ef-
ter att ha förlorat mot årets mäs-
tare i en spännande semifinal. Joa-
kim Strömsnäs och Björn Gus-
tavsson, båda GAK Enighet, kom
till 1/16 respektive 1/8-final.

Lagtävlingen inleddes med
vinst över Belgien med 4-1, Lux-
emburg 5-0. I kvartsfinal mötte så
Sverige ärkerivalen Frankrike.

Det här mötet slutade 4-1 i
Frankrikes favör.

Damerna som deltog i årets
EM var bara två. Trots detta täv-
lade de både i lag och individuellt.
Redan tidigt i mästerskapet fick
de svenska damerna möta hårt
motstånd i såväl lag som i de indi-
viduella matcherna. Inga place-
ringar den här gången men goda
kämpainsatser.

Den svenska truppen vid
EM-1996:

Delegation leader:
Lars Lindin

Team manager:
Miyuki Nakamura

Coach:
Hans Lundberg

Herrar:
Mats Wahlqvist
Joakim Strömsnäs
Björn Gustavsson
Joakim Håhl
Gustav Strandell
Patrik Biro
Jens Nilsson

Damer:
Karolina Göransson
Monika Dolfin

För att lyckas i ett internatio-
nellt mästerskap krävs att plane-
ringen före och efter tävlingarna
fungerar väl. Två personer som
lägger ned mycken möda och ar-
bete på detta är team managern
Miyuki Nakamura och landslags-
coachen Hans Lundberg. Säkrad
ekonomi, god planering och en
väl genomförd uppladdning är av
största vikt. Enligt Hans Lund-
berg innebar EM-1996 ett lyft för
svensk kendo. Svenska herrar vi-
sar här en jämnhet  som placerar
dem bland de främsta i Europa.
Endast Frankrike kan mätas med
Sverige i detta avseende.

Svenska damer har fortfa-
rande en bit kvar till toppen.

Framförallt saknas bredden i Sve-
rige på damsidan.

Landslagets träningsläger i
Tranås har blivit regelbundet åter-
kommande tillfällen för gemen-
skap och uppladdning. Förutom
fysiska träningspass har även
teoripass som avhandlat bland an-
nat ekonomi och mental träning
ingått.

SM

Under hösten 1995 genomfördes
SM där Uddevalla KK stod som
arrangör.

Resultat lag:
1. Malmö I
2. FSKA I
3. BK Mifuné Örebro/Uddevalla
KK

Resultat individuellt:
1. Björn Gustavsson GAK Enig-
het
2. Terje Andersen GAK Enighet
3. Mats Wahlqvist FSKA/Joakim
Strömsnäs GAK Enighet

En strejk bland kommunalt
anställda omintetgjorde ett plane-
rat NM i Stockholm, med in-
bjudna funktionärer från konti-
nenten, under hösten 1995. En
förhoppning är att ett liknande ar-
rangemang skall gå av stapeln i
Finland hösten 1996.

Sugo Cup

Ett antal traditionella tävlingar
har genomförts, bland annat den
årligt återkommande Sugo-Cup
(Malmö) som i år också firade 10-
årsjubileum. Årets upplaga blev
större i omfattning än vid något
annat tidigare tillfälle. Från fyra
länder (Sverige, Norge, Danmark,

Kendo
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Tyskland) hade 57 intresserade
anmält sig i fyra olika klasser. Ef-
ter nästan 7 timmars tävlande och
över 100 matcher var medalj-
fördelningen klar och alla repre-
senterade länder fick med sig nå-
gon valör av medalj hem.

Alltså en klar succé för den
arrangerade klubben GAK Enig-
het i Malmö som för första
gången också erbjöd en Oldboys
klass.

tig kontakt med Japan, japansk
kendo och är en viktig källa till
inspiration för många kendokas i
Sverige.

Visioner

Visionen om 1000 medlemmar år
2000 ligger fast, tillika ambitionen
att om möjligt öka intresset bland
damer, utbilda instruktörer, för-
bättra sektionens ekonomi
(sponsring) och att intensifiera
marknadsföringen av svensk ken-
do. Att intentionen att sprida
kendon geografiskt har slagit väl
ut visar tillväxten i Norrland.
Klubbar i Umeå, Luleå och Skel-
lefteå börjar växa sig starka, vilket
är mycket glädjande.

Svensk kendo hävdar sig
mycket väl vid en internationell
jämförelse, trots sin ungdom och
det begränsade antalet utövare. Vi
ser alla med tillförsikt fram emot
ett nytt verksamhetsår och har
förhoppningen att kunna utveckla
svensk kendo med siktet inställt
på det tionde VM:et i Kyoto, Ja-
pan våren 1997.

Iaido
Träningsaktiviteter verksamhets-
året 1995/1996: Komaki Iai-Ken-
do förening arrangerade sitt sed-
vanliga sommarläger i augusti,
Jakobsberg. Ishido-sensei, 8 dan
Kyoshi, besökte Sverige vid två
tillfällen även detta verksam-
hetsår, höst och vår. Arrangörer
för dessa båda träningsläger i iai-
do och jodo var Zen Kobudo
Centrum och Nakaima. Gratis
prova-på-läger har även erbjudits
och arrangerats med Komaki-
sensei, 7 dan Kyoshi.

Utbildningsfrågor har disku-
terats inom iaidokommittén och
resulterat i att ett domar/tävlings-
reglemente tagits fram och skick-
ats ut till samtliga klubbar inom
sektionen.

Åt Mikael Söderqvist upp-
drogs av iaidokommittén att ar-
beta fram ett utbildningsförslag
för iaido-domarkurser i Sverige.

Iaido- kommittén har vid ett
par tillfällen diskuterat eventuella
förbättringar inom graderings-
bestämmelserna.

Tävlingsverksamhet

SM hölls i Täby 2:a mars, värd-
förening var Täby Budoklubb.

Resultat:
Mudan Matti Pajaulis
Shodan Teodor Bergqvist
Nidan Rolf Dahlström
Sandan Mikael Aust
Yondan Jhonny Martina
Lag Komaki Iai-kendo förening

På EM i England/Warwick
tog Sverige ett övertygande lag-
guld med resultaten 19 poäng mot
Englands och Tysklands 10 poäng
vardera.

Resultat:
Shodan Rolf Dahlström 1
Nidan Mikael Aust 1
Sandan Christian Lund 1

Henrik Engelkes 3
Yondan Jhonny Martina 2
Coach: Komaki-sensei
Manager: Leif Hermansson
Sponsor: Bilia Stockholm AB lå-
nade ut en “tävlingsbil“ under
tävlingsperioden.

Dangraderingar ägde rum i
samband med SM i Täby den 2
mars.

Jodo
Jodo tränas regelbundet i 7 klub-
bar som är anslutna till Svenska
Budoförbundet. Aktiviteten i
klubbarna är dock hög med stor
andel internationellt deltagande
där aktiva rest till Japan, Schweiz
och Holland för att träna och del-
taga i tävlingar och graderingar.
Instruktören Ishido-sensei 8 dan

De 14 medaljerna fördelades
enligt följande:
Sverige 7, Danmark 3, Norge 2,
Tyskland 2.

Segrarna i respektive klass
var:
A: Terje Andersen, GAK Enighet
B: Martin Tranders, Köpenhamn
KK
Oldboys:Hans Lundberg, FSKA
Damer: Kei Odagawa, Berlin KK

Riksinstruktör

Under våren 1996 (12/2-26/4) har
svensk kendo gästats av en riks-
instruktör från Fukuoka i Japan,
Tadahisa Ishibashi 7 dan Kyoshi.
Förutom Stockholm besökte han
klubbar i Malmö, Uddevalla och
Örebro. Vidare medverkade han
vid ett landslagsläger i Tranås och
avslutningsvis deltog han i lands-
lagets resa till EM i Ungern.

Besöken av riksinstruktörer
är uppskattade och utgör en vik-

Iaidolektion med Roger Undhagen.
Foto: Ulf Lundquist.
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Kyoshi, har inbjudits från Japan
och instruerat i jodo på ett höst
och ett vårläger.

I övrigt har läger på klubb-
nivå hållits där förutom jodo även
tanjo-jutsu (ca 3/4 jo) och kusari-
gama demonstrerats.

Förutom träning har ett fler-
tal uppvisningar hållits på olika
platser i landet. Verksamhetsåret
1995/96 arrangerades inget SM
men för nästa verksamhetsår pla-
neras tävlingsverksamheten åter-
upptagas.

Dangraderingar har skett en-
ligt sektionens regler i samband
med Ishido-senseis läger. Ett fler-
tal personer har graderats utom-
lands i samband med internatio-
nella tävlingar och läger.

Dan graderingar har även ar-
rangerats i enlighet med Nihon
Jodokai Shindo Muso Ryu.

Naginata
Redan i början av verksamhets-
året ägde den hittills största mani-
festationen inom internationell
naginata rum, genom de första
världsmästerskapen. VM gick av
stapeln i augusti -95 i Tokyo och
Sverige representerades av en del-
tagare, Gunilla Hansson.

Det var mycket noggrant pla-
nerade aktiviteter och mycket pu-
blik. Samtliga tävlande blev väl
omhändertagna och Japan belade
förstaplatserna genomgående.
USA och Frankrike stod näst i
tur, i lag och individuellt.

Yamagata var värdstad för ett
mycket givande internationellt
träningsläger, subventionerat av
Zen Nippon Naginata Renmei.
En välorganiserad Goodwill-täv-
ling arrangerades också i Yamaga-
ta.

Graderingar genomfördes
och vi har nu en svensk graderad
till 3 dan naginata.

Intresset för naginata har
ökat i Sverige och läger har ge-

nomförts bl.a. i Skellefteå, med
deltagare från tre norrländska stä-
der. I februari gjorde TV-sportens
Peter Jonsson ett reportage om
naginata i Sverige, och inslaget
(cirka 3 minuter) visades i Sport-
nytt den 22 april.

Kendo
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Ordföranden har ordet.

Jag skrev förra året: “En förbätt-
rad tävlingsverksamhet med inter-
nationellt deltagande synes vara
det bästa receptet mot olympiska
höjder“. Världsmästerskapen i
Manilla gav oss tre bronsmedaljer
och Sverige hamnade bland de tio
bästa nationerna på herrsidan i en
mördande konkurrens där vi lik-
väl kunde hamnat i den absoluta
världstoppen.

Minnena av den respektöshet
Nico Davids, David Gonzalez
och Carlos Chamorros visade
sina meriterade motståndare, som
resulterade i medaljerna,  kommer
för all framtid att ligga inetsade i
mjukvaran hos alla som hade för-
månen att närvara vid dessa histo-
riska ögonblick.

Detta blev inte nog. En outsi-
der vid namn Carolin Persson
slog till med dunder och brak på
junior-VM i Barcelona.

Var det månne framtiden som
gläntade på dörren?

Drygt ett år efter Manilla
känner man fortfarande rysningar
inför faktum av de små margina-
lerna landslaget blev uttaget efter.
Lämnade vi kanske ett lika bra lag
kvar på hemmaplan ?

Vad vore mer på sin plats än
att ge en eloge till landslaget och
framföra vårt tack för den kick de
givit svensk taekwondo under det
gångna året.

Det vore oförlåtligt att glöm-
ma tacka även dessa som i den
tysta idealismens anda stöttat och
hjälpt dem till framgångarna. Det
är i föreningarna som framgång-
arna grundläggs och utvecklas.
Utan våra duktiga instruktörer

skulle vi inte ha haft möjlighet att
känna doften av segerns sötma.

Visst är “Sverige på gång“.
Inte tu tal om annat.

Det är naturligtvis inte bara
landslaget och dess ledning som
givit oss behållning under sist-
flutna året.

Domarkommittén och ut-
bildningskommittén har genom-
fört  kurser och förbättrat stan-
darden hos våra domare och in-
struktörer.

Dessutom har initiativrika
medlemmar i domarkåren bidra-
git till att minska sektionens kost-
nader för ett elektroniskt domar-
system, genom att slå sina kloka
huvuden ihop och skapa ett
svensktillverkat sådant till avse-
värt lägre pris än de som erbjuds
på den öppna marknaden.

Tävlingskommittén har vid
sidan av sitt traditionella arbete
med resultat och rankinglistor re-
viderat tävlingsreglementet, som
beräknas föreligga i färdigt skick
inför säsongen 96 - 97.

Att redovisa hur många
dangraderingar som genomförts
under året  är som att räkna
stjärnfall med förbundna ögon. Så
länge vi har medlemmar, som inte
delar vårt mål att måna om en
stark svensk taekwondo, utan
vänder sig till  “hopp i fickan“-
examinatörer, blir det omöjligt att
föra ett register. Såvida man inte
ger ett svenskt dancertifikat före-
träde, vilket styrelsen ser som en
nödvändighet för att komma åt
problemet. Vi är enligt stadgarna
skyldiga att upprätta samt föra ett
danregister.

Hur ser då framtiden ut ?
Med risk för att bli kallad op-

timist ser jag ljust på framtiden.
Traditionellt småkiv och mun-
huggning får vi leva med för all-

tid. Verkligheten förändras snabbt
och uppfattas olika av alla och be-
kräftas av en demokratisk majori-
tet. En och annan kompis för-
vandlas plötsligt till ovän, kort-
siktigt på grund av att han fått
ömma tår då någon avsiktligt
tappat idrottsstadgarna ett par
meter längre bort.

Förändringens vindar måste
dock blåsa starkare och på myck-
et bredare front än idag. Vi måste
visa att journalisternas många
gånger blint avfyrade målsökande
robotar är felprogrammerade, då
vi felaktigt är måltavlor. För detta
krävs att vi visar vår omvärld att
vi ställer upp på samhället, accep-
terar dess krav på förändringar,
aktivt hjälper till att reducera vål-
det, återinfångar etiken och mora-
len som med stormsteg verkar
vilja fly ifrån oss.

Vi måste inse fördelarna med
ett mycket aktivare deltagande i
idrottsrörelsen. Den tillhandahål-
ler utbildningar som de flesta idag
saknar och behöver som komple-
ment till taekwondokunskaperna.

I min vision rekommenderas
taekwondoföreningar lika varmt
som de sedan länge etablerade
idrottsföreningarna, då föräldrar
söker sällskap och gemenskap för
sina telningar utanför hemmets
trygga vrå.  För detta krävs att vi
först själva  och därefter omvärl-
den accepterar taekwondo som en
idrott. Revirtänkandet måste upp-
höra, föräldrar och samhälle bju-
das in och ett ömsesidigt förtro-
ende skapas.  Vi skall välkomna
den tillgång som ett föräldra-
engagemang erbjuder och lära oss
dra nytta av den.  Arbetet i fören-
ingarna kan delas upp på flera, så
att instruktören får tid att för-
kovra sig i idrottens utbildningar
samt förbättra grunden för fören-

Taekwondo

Taekwondo



31SVENSKA BUDOFÖRBUNDET 95/96

ingens fortsatta existens. Ledarna
skall vistas och umgås med andra
idrottare utanför den traditionella
miljön, för att underlätta vår inte-
grering i den övriga idrotts-
rörelsen.

Vi får inte  ett eget förbund
med mindre än att vi gräver upp
oss ur våra hålor och arbetar  in
oss och vidareutvecklar oss till-
sammans med den befintliga
idrottsrörelsen. Gör vi inte det
förblir vi tacksamma mål för de
tidigare nämnda målsökande ro-
botarna.

Svensk idrottsrörelse är full-
ständigt utan motstycke på den
roterande sfär vi betrampar. Vi
skall gemensamt se till att bli
stolta företrädare för den och an-
stränga oss för att bevara den.

Flaggan i topp !
Ferenc Böö

Styrelse

Ferenc Böö, ordförande
Staffan Hildebrand, vice ordf.
Niklas Enander, kassör
Richard Berglund, sekreterare
M Ali Islamian, ledamot
Jörgen Kristensen, ledamot
Anna Widehov, ledamot
Björn Åkesson, suppleant
MimmiOskarsson, suppleant
Mikael Kempe, suppleant

Landslagskapten har ordet

Det är med stor glädje jag en bit
in på den nya säsongen gör en till-
bakablick på den gångna tävlings-
säsongen som utan tvekan varit
den framgångsrikaste för svensk
taekwondo någonsin.

Hösten inleddes med ett
mycket lyckat “Team building“ -
på KA 1 i Waxholm utanför
Stockholm. Trots en begränsad
budget kunde vi genomföra ett
mycket lovordat läger, tack vare

välvilligt inställda befattningsha-
vare på KA 1, anförda av Kapten
Wivstam m.fl.

Scandinavian Open

Med en fantastisk laganda och ett
självförtoende på topp stormade
landslaget vidare mot VM i Ma-
nilla. En mellanlandning gjordes
emellertid i Danmark där general-
repetitionen skulle avhållas i form
av Scandinavian Open.

Vi visste att i varje kamp med
en dansk skulle vi få två motstån-
dare – domaren och den tävlande.
Domssluten i denna tävling be-
kräftade våra farhågor men detta
hindrade inte “de svenske“ från
att med god marginal stå som
slutsegrare. Nämnas kan att Ma-
ria Lovén från Jeong Shim Kwan
utnämndes till bästa fighter!

VM i Manilla

Med detta råg i ryggen var det så
dags att äntra planet till Manilla
och VM. Sektionen gjorde en
storsatsning på VM:et, vilket
medförde en avgrund i ekonomin
som i sin tur innebar stor press på
de aktiva. Nu var det dags att visa
vår omgivning att svenska tae-
kwondolandslaget höll olympisk
standard.

VM genomfördes i tryckande
hetta men med god stämning och
ett intensivt tävlande.

Sverige tog för första gången
hem tre medaljer, och detta i någ-
ra av de största och absolut hår-
daste viktsklasserna.
* Nico Davis -76 kg Brons, PO
EUN
* David Gonzalez -70 kg Brons,
Ö-malm
* Carlos Chamorro -50 kg Brons,
Ö-malm

De övriga i landslaget gjorde
fina insatser, även om det inte
räckte hela vägen fram till medalj.
Sverige slutade totalt som 10:e na-
tion bland de 90 länder som del-

tog. Detta trots att en elakartad
feberinfektion drog igenom laget
dagarna innan tävlingen.

NM och SM

Landslagets vidare öden och
äventyr tog oss därefter till NM i
Reykjavik på Island. P.g.a. de
höga biljettpriserna tvingades vi
till att skicka en kraftigt reduce-
rad trupp. Endast åtta deltagare
fanns på plats när tävlingarna star-
tade men dessa höll den svenska
fanan högt och kämpade hem en
2:a plats totalt.

Efter SM fastställdes det nya
landslaget inför säsongen 96-97.
Med dessa har två läger genom-
förts, varav ett s.k. Nordiskt Elit-
läger tillsammans med landslags-
representanter från Norge och
Finland, samt två interna läger.

Tyvärr kunde vi p.g.a. ekono-
min inte deltaga på Junior-EM
enär man under pågående säsong
beslöt genomföra ett Junior-VM
vilket bedömdes ha högre priori-
tetsvärde. Det fanns inte ut-
rymme till två tävlingar av denna
kaliber i vår budget.

Junior-VM

Detta Junior-VM visade sig inne-
hålla ett stort utropstecken för
Svensk Taekwondo. Blott 15-
åriga Carolin Persson från TAO i
Göteborg gjorde en fantastiskt fin
insats. Hon slog bl.a. ut den rege-
rande Europamästarinnan från
Turkiet i en stenhård kvartsfinal
och föll tyvärr sedan mot Taiwan
i semifinalen. Ytterligare ett brons
till Sverige !

Den som följt landslagets ak-
tiviteter under tidigare år har sä-
kert märkt att det blivit fler och
fler representationer under sä-
songen, vilket krävt allt större en-
gagemang av både aktiva och
landslagsledning.

Jag vill på detta sätt tacka alla
landslagsmedlemmar från laget

Taekwondo
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95/96  för deras engagemang och
förnämliga sätt att representera
Sverige. Vidare riktar jag även ett
varmt tack till Chago för all den
tid han lägger ned på landslaget !
Och till dr. Ralf Hellner som inte
bara finns på plats på tävlingar
och läger, utan även snällt finner
sig i att få sin praktik invaderad av
taekwondoutövare !

Hjärtligt välkommen också
till Patrik Karlsson, som debute-
rade som landslagscoach i Manilla
och därefter redan hunnit göra sig
oumbärlig !

Med siktet inställt på OS i
Sidney år 2000 !
Idrottshälsningar,

Richard Berglund

Landslagsledning 1995 - 1996

Richard Berglund, förbundskap-
ten
Chago Rodriguez, landslags-
tränare
Patrik Karlsson, landslagscoach

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén vill först av
allt hylla våra VM - medaljörer
tillsammans med övriga i landsla-
get som gav oss en historisk täv-
lingssäsong. Vi som via ranking-
listorna följt landslaget under året
har fått vår nyfikenhet stillad. Vi
visste att slagkraften var bra. Men
att det skulle bringa Sverige till att
placera sig som 8-e nation hade vi
inte vågat drömma om. Nu är vi
där och det känns berusande.

Den traditionella verksamhe-
ten i tävlings-kommittén har un-
der året som gått utgjorts av be-
handling av sanktionsansökningar
samt uppgradering av ranking-
listan efter varje Svenska Cup. Ett
arbete som varit tidskrävande har
bestått i att revidera det  befintliga
tävlingsreglementet. Ut-

Taekwondo

vecklingen innebär att vi sanno-
likt kommer att få göra det vid
flera tillfällen. Landslagen som
fastställdes för 1996-1997 framgår
av slutrankingen där de som slu-
tade som 1-or  i respektive vikts-
klass är att betrakta som A-
landslagsmedlemmar. En presen-
tation av Svenska mästarna i form
av resultatlista hittar vi också som
följer.

Tävlingskommittén:
Chago Rodriguez-Segura, ordf.
Reine Björk, sekreterare
Torgny From, ledamot

Rankinglista, slutställning

Seniorer herrar:
-50kg
1. Carlos Chamorro

Ö-malm 31
2. Jörgen Andersson

Elgale 12
3. Attila Galaczy

PO-EUN 7
4. Augusto Ramos

Kem-Joh 4
-54kg
1. Sven Kim

Ö-malm 32
2. Roger Jakobsson

Um-Yang 15
3. Ricky Lundqvist

JSK 8
4. Anton Budak

Yong-Gi 8
-58kg
1. Stefan Santos

Ö-malm 29
2. Jamai Abderrahim

Ö-malm 17
3. Jesper Skaneby

Yong-Gi 10
4. Babek Alinasab

Ö-åker 2
4. Mattias Norén

JSK 2
4. Nara Prinpranjong

TOI-GYE 2
-64kg
1. Arjo Najafian

STA 19

2. Mattias Edvardsson
Ö-malm 17

3. Niklas Åberg, JSK 9
4. Novca Teofilovic

Ö-malm 8
-70kg
1. Roman Livaja

Ö-malm 22
2. Jisif Souma

PO-EUN 18
3. Martin Wollin

Olympic 10
4. Ulf Johansson

Um-Yang 5
4. Robert Scherman

JSK 5
-76kg
1. Nico Davis

PO-EUN 31
2. Rafael Sejnova

Ö-malm 12
3. Magnus Eriksson

Ö-malm 6
4. Kaj Rönnlycke

Ö-malm 5
-83kg
1. Ivan Brljevic

Ö-malm 30
2. David Glasnovic

TOI-GYE 16
3.David Kliba

Enighet 14
4. David Andersson

JSK 5
+83kg
1. Marcus Thorén

Ö-malm 34
2. Jonas Sjöström

Ö-malm 13
3. Bobby Pajic

TAO 6
4. Rico Florin

STA 3

Seniorer Damer
-43kg
1. Paulina Pasten

S-malm 17
2. Karin Backman

Ö-malm 10
3. Elena Dogari

Ö-malm 5
4. Ida Näslund

Ö-malm 3
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-47kg
1. Anna Jönsson

TOI-GYE 21
2.Sonya Tungur

Yong-Gi 20
3. Kristina Persson

PO-EUN 14
4. Paulina Pastene

S-malm 3
-51kg
1. Annika Svensson

Ö-malm 27
2. Sanne Forsberg

JSK 25
3. Ninwa Minasson

So-San 6
4. Alexandra Andersson

Yong-Gi 2
-55kg
1. Eva Wallner

PO-EUN 31
2. Sara Wiksten

JSK 14
3. Malin Sävefjord

TAO 3
4. Malin Andersson

Kumgang 1
4. Edita Dus

Bouddha 1
-60kg
1. Inger Larsson

Bouddha 26
2. Marie Gustavsson

Yong-Gi 23
3. Maria Lovén

JSK 8
4. Anna Nylén

Cheon kwon 4
-65kg
1. Susanne Olsson

Lomma 17
2. Maria Jönsson

Värnamo 11
3. Linda Larsson

JSK 9
4. Tanja Brkc

TOI-GYE 9

Juniorer Herrar:
-45kg
1. Gile Nicolic

Ö-malm 31
2. Marijan Kucinski

Olympic 12

3. Johan Ingholt
Yoo-Sin 7

4. Ali Tachun
Ö-åker 3

-50kg
1. Nima Khaktor

Ö-åker 18
2. Gile Nicolic

Ö-malm 7
2. Doong Doong

TAO 7
3. Daniel Tongur

Yong-Gi 6
4. Mattias Rodén

Sundsvall 3
-54kg
1. Pop Hoong Ba

TAO 25
2. Jimmy Lundqvist

Lomma 17
3.Shahin Attaviahi

Ö-malm 10
4.Sha Reman

Ö-malm 5
-58kg
1. Jimmy Jadeland

PO-EUN 18
2. Elias Demir

Ö-malm 13
2. Martin Sessarego

Bouddha 13
4. Johan Josdal

JSK 9
4. Faris Taijun

Ö-malm 5
-64kg
1. Joni Vitanen

Yong-Gi 25
2. Tobias Willhelm

E-tuna 13
3. Joaquin Fernandez

Ö-malm 10
4. André Magnusson

U-valla 7
-70kg
1. Ibrahim Mangar

Yong-Gi 23
2. Christoffer Tailor

Yong-Gi 20
3. Pierre Lahour

STA 7
4.Andreas Axelsson

TAO 4
-76kg

1. Fredrik Hellström
Olympic 20

2. Enejas Rhami
Ö-malm 16

3. David Bernerdt
TAO 5

4. Frank Strand
JSK 4

+76kg
1. Frank Strand

JSK 17
2. Erik Sjödin

STA 14
3. M Jonsson

Enighet 9
4. Hayme Paloy

Bouddha 4

Svenska   Mästare 1996

Seniorer Herrar:
-50kg
1.  Carlos Chamorro Ö-malm
2. Jörgen Andersson Elgale
3. Carlos Jimenez PO-EUN
-54kg
1. Sven Kim Ö-malm
2. Roger Jakobsson Um-Yang
3. Anton Budak Yong-Gi
3. Ricky Lundqvist JSK
-58kg
1. Jamai Abderrahim
2. Stefan Santos
3. Nara Pringprayong TOI-GYE
3. Mattias Norén JSK
-64kg
1. Mattias Edvardsson Ö-malm
2.  John Benson PO-EUN
3. Arjo Najafian STA
3. Juan Cajbhi TOI-GYE

-70kg
1. Martin Wollin Olympic
2. Robert Scherman JSK   Jisif
3. Roman Livaja Ö-malm
3.  Daniel Andersson Olympic
-76kg
1. Nico Davis PO-EUN
2.  Anil Shandhun Enighet
3.  Rafael Sejnova Ö-malm
3. Kaj Rönnlycke Ö-malm

Taekwondo
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-83kg
1. Ivan Brljevic Ö-malm
2. David Glasnovic TOI-GYE
3.David Kliba Enighet
4. David Andersson JSK
+83kg
1. Marcus Thorén Ö-malm
2. Jonas Sjöström Ö-malm
3. Douglas Hamilton Enighet
4. Rami Heikkilä Wasa

Seniorer Damer:
-43kg
1. Paulina Pastene S-malm
2. Melica Nicolic Ö-malm
3. Elena Dogari Ö-malm
-47kg
1. Sonya Tungur Yong-Gi
2. Anna Jönsson TOI-GYE
3. Kristina Persson PO-EUN
-51kg
1. Annika Svensson Ö-malm
2. Sanne Forsberg JSK
3. Ninwa Minasson So-San
4. Julia Lipanovska TOI-GYE
-55kg
1. Eva Wallner PO-EUN
2. Sara Wiksten JSK
3. Malin Sevefjord TAO
-60kg
1. Inger Larsson Bouddha
2. Marie Gustavsson Yong-Gi
3. Anna Nylén Cheon kwon
-65kg
1. Susanne Olsson Lomma
2. Maria Jönsson Värnamo

3. Tanja Brkc TOI-GYE
3. Linda Larsson JSK
-70kg
1. Wenche Rudow Wasa

Juniorer Herrar:
-45kg
1. Gile Nicolic Ö-malm
2. Marijan Kucinski Olympic
3. Ali Tachun Ö-åker
3. Johan Ingholt Yoo-Sin
-50kg
1. Nima Khaktor Ö-åker
2. Tommy Jonsson Kem-Joh
3. Joel Winblad S-malm
3. Jerry Karlsson Vargön
-54kg
1. Jimmy Lundqvist Lomma
2. Pop Hoong Ba TAO

3. Sha Reman Ö-malm
3 . Aden Eri S-törn
-58kg
1. Jimmy Jadeland PO-EUN
2.  Martin Sessarego Bouddha
3. Faris Taijun Ö-malm
3. Johan Josdal JSK
-64kg
1. Tobias Willhelm E-tuna
2. Joni Vitanen Yong-Gi
3. Joaquin Fernandez Ö-malm
-70kg
1. Christoffer Tailor Yong-Gi
2. Ibrahim Mangar Yong-Gi
3. Peter Tholander TAO
3. Fabian Ciba TAO
-76kg
1. Fredrik Hellström Olympic
2. David Bernerdt TAO
3. Ari Ali Enighet
3. Enejas Rhami Ö-malm
+76kg
1. Frank Strand JSK
2. Michael Jonsson Enighet
3. Adan Khonein Hwarang

Junior Damer:
-47kg
1. Angela Seropian Yong-Gi
2. Dondu Tuncer Hwarang
-51kg
1. Tina Johansson TAO
2. Katarina Tomic Um-Yang
3. Ghaseleh Hedagari Udevalla
-55kg
1. Carin Persson TAO
2. Selda Elgim Hwarang
-65kg
1. Viktoria Nilsson Värnamo
2. Lina Millberg Hwarang
3. Malin Gustavsson TAO

Taekwondo
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Svenska Budoförbundets huvud-
styrelse får härmed avge berät-
telse
över förbundets ekonomiska för-
valtning under räkenskapsåret
1995-07-01 — 1996-06-30.

Som framgår av balans- och
resultaträkning har året resulterat
i ett underskott på kr -49.022. Fö-
regående år 94/95 var det balanse-
rade överskottet kr 763.317 vilket
ger ett kapitalöverskott på kr
714.295.

Farsta 13 september 1996

SVENSKA
BUDOFÖRBUNDETS

HUVUDSTYRELSE

Paul G Höglund
Förbundsordförande

Attila Meszaros
Vice förbundsordförande

Kristina Snis
Förbundskassör

Bo Carp
Förbundssekreterare

Stefan Stenudd
Ordförande Aikidosektionen

Hans Greger
Ordförande Ju-jutsusektionen

Owe Stjernström
Ordförande Karatesektionen

Jan Malmstedt
Ordförande Kendosektionen

Ferenc Böö
Ordförande Taekwondosektionen

Resultaträkning

1995/96
(belopp i kr)

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Anslag 2,208,000
Årsavgifter 1,465,767
Försäljningsintäkter 1,278,450
Övriga intäkter 1,192,372

6,144,589

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Lämnade bidrag -154,501
Inköp material -468,650
Personalkostnader -2,918,394
Lokalkostnader -259,658
Förbrukningsmaterial -636,619
Främmande tjänster -896,190
Telefon/porto -356,425
Representation -26,275
Reklam & PR -75,192
Div förvaltningskostnader-278,605
Försäkringar -9,592
Div kostnader -134,307

-6,214,408

Resultat före finansiella
intäkter och kostnader -69,819

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 35,524
Räntekostnader -14,727

Årets resultat -49,022

Förvaltningsberättelse

Not 1  Lager mattor Ju-jutsu
Antal Bokfört värde

Mattor 498 174,300

Not 2  Lager böcker Ju-jutsu
Antal Anskaffnings-Bokfört värde

värde
Systembok 4381 219,050 219,050
Historiebok 957 131,109 81,109

350,159 300,159
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Balansräkning

(belopp i kronor)
960630 950630

Tillgångar
Kassa 0 759
Postgiro 0 67,399
Bank 488,144 121,681
Kundfordr. mattor 143,400 154,347
Kundfordr. övriga 33,794 54,015
Interimsfordringar 107,911 45,508
Förskott 0 34,494
Lager mattor Jj (Not 1) 174,300 375,000
Lager overaller karate 15,048 38,000
Lager böcker Jj (Not 2) 300,159 440,000
Summa tillgångar 1,262,756 1,331,203

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Löneskatt 4,552 5,030
Leverantörsskulder 155,288 419,884
Interimsskulder 338,014 40,000
Uppl.sem.skuld 14,896 42,000
Uppl. sociala avgifter 20,818 38,400
Personalens källskatt 14,893 22,572

548,461 567,886
Eget kapital
Balanserat överskott (Not 3) 763,317 736,098
Årets underskott (Not 3) -49,022 27,219

714,295 763,317

Summa skulder och eget kapital
1,262,756 1,331,203

Not 3  Sammanställning av balanserat överskott
            och årets överskott

Intäkter Kostnader Sektions- Årets över/ Ingående Utgående
medel underskott balans balans

Centralt 3,904,175 2,233,207 -1,550,000 120,968 123,355 244,323
Aikido 73,668 240,752 145,000 -22,084 6,747 -15,337
Kendo 152,668 207,350 60,000 5,318 8,375 13,693
Ju-jutsu 1,626,326 2,254,484 374,000 -254,158 630,581 376,423
Karate 77,397 647,559 766,000 195,838 -15,310 180,528
Taekwondo 432,086 731,990 205,000 -94,904 9,569 -85,335

6,266,320 6,315,342 0 -49,022 763,317 714,295

Resultaträkning

(belopp i kr)
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter
Anslag 2,200,000
Årsavgifter 1,466,257
Försäljningsintäkter 117,326
Interna intäkter 85,068
S:a rörelseintäkter 3,868,651

Rörelsekostnader
Inköp material -30,026
Personalkostnader -877,264
Lokalkostnader -149,191
Förbrukningsmaterial -226,541
Främmande tjänster -441,257
Telefon/porto -238,363
Representation -2,704
Reklam & PR -31,763
Div förvaltningskostnader -130,657
Försäkringar -9,592
Div kostnader -83,768
Interna kostnader -1,550,000
S:a rörelsekostnader -3,771,126

Finansiella intäkter 35,524
Finansiella kostnader -12,082

Resultat 120,967
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Ju-jutsu
Resultaträkning
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter

Försäljningsintäkter 790,667
Övriga intäkter 835,659
Sektionsmedel 374,000
S:a rörelseintäkter 2,000,326

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -21,457
Inköp material -390,971
Personalkostnader -830,062
Lokalkostnader -83,224
Förbrukningsmaterial -312,455
Främmande tjänster -440,835
Telefon/porto -43,523
Representation -16,150
Reklam/PR -4,702
Div förvaltningskostn. -53,166
Div kostnader -16,979
Interna kostnader -40,398
S:a rörelsekostnader -2,253,922

Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -562

Resultat -254,158

Aikido
Resultaträkning
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter
Årsavgifter -490
Försäljningsintäkter 13,288
Övriga intäkter 60870
Sektionsmedel 145,000
S:a rörelseintäkter 218,668

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -93,740
Personalkostnader -78,832
Lokalkostnader -3,150
Förbrukningsmaterial -27,089
Telefon/porto -12,438
Representation -742
Div förvaltningskostn. -18,909
Div kostnader -981
Interna kostnader -4,711
S:a rörelsekostnader -240,592

Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -160

Resultat -22,084

Karate
Resultaträkning
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter
Anslag 4,000
Försäljningsintäkter 61,757
Övr intäkter 11,640
Sektionsmedel 766,000
S:a rörelseintäkter 843,397

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -11,814
Inköp material -130
Personalkostnader -456,030
Lokalkostnader -9,550
Förbrukningsmaterial -26,638
Främmande tjänster -6,088
Telefon/porto -25,362
Representation -2,652
Reklam/PR -37,952
Div förvaltningskostn. -28,105
Div kostnader -22,424
Interna kostnader -20,410
S:a rörelsekostnader -647,155

Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -404

Resultat 195,838
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Kendo
Resultaträkning
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter
Anslag 4,000
Försäljningsintäkter 91,394
Övriga intäkter 56,166
Sektionsmedel 60000
Övr interna intäkter 1,108
S:a rörelseintäkter 212,668

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -3,000
Inköp material -15,794
Personalkostnader -152,240
Lokalkostnader -4,493
Förbrukningsmaterial -3,100
Främmande tjänster -3,010
Telefon/porto -1,998
Representation -4,027
Div förvaltningskostn. -12,410
Div kostnader -330
Interna kostnader -6,632
S:a rörelsekostnader -207,034

Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -316

Resultat 5,318

Taekwondo
Resultaträkning
950701-960630 Utfall

Rörelseintäkter
Försäljningsintäkter 204,018
Övr intäkter 228,068
Sektionsmedel 205,000
S:a rörelseintäkter 637,086

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -24,490
Inköp material -31,729
Personalkostnader -523,966
Lokalkostnader -10,050
Förbrukningsmaterial -40,797
Främmande tjänster -5,000
Telefon/porto -34,741
Reklam & PR -775
Div förvaltningskostn. -35,360
Div kostnader -9,825
Interna kostnader -14,054
S:a rörelsekostnader -730,787

Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -1,203

Resultat -94,904
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SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
Idrottens Hus
123 87  Farsta
Tel: 08-605 60 00
Fax: 08-604 00 10


