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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
1996 � 30 juni 1997, som är
Svenska Budoförbundets trettio-
sjunde verksamhetsår.
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Budoförbundet i en förändrad omvärld

Ordföranden har ordet

Plötsligt och något oväntat har för-
utsättningarna för Budoförbundets
verksamhet förändrats. Riksidrotts-
mötet i Karlstad i maj 1997 beslöt att
taekwondo i Sverige skall som eget
förbund få medlemskap i RF. Om ej
radikalt, så har därigenom SBF:s
verksamhet förändrats. Vårt nuva-
rande antal av separata sektioner för
våra kampsporter har reducerats till
fyra. Vår status som �ett Olympiskt
förbund� förändras till �Olympiskt
erkänt förbund�, dock endast så
länge karaten lyckas behålla denna
�Olympiska status�. Vi får även en
förändrad ekonomisk bas för vår ge-
mensamma ekonomiska administra-
tion, ännu oklart hur mycket våra
RF-medel minskar.

Nya förutsättningar ger anled-
ning till nya bedömningar av organi-
sationsstruktur och omvärldsrelatio-
ner. I Sverige har Budosporterna ti-
digare organiserats i ett  förbund. I
de flesta länder har kampsporterna
egna separata förbund, vilka är med-
lemmar i de självständiga internatio-
nella förbunden. I Sverige är det for-
mellt Budoförbundet, som är med-
lem i alla de viktigaste internatio-
nella förbunden men delegerar det
mesta av det direkta idrottsliga arbe-
tet till sina sektioner för kontakten
med världsförbunden. Det formella
ansvaret ligger dock hos förbunds-
styrelsen, och det är tyvärr få som
söker hålla sig informerade över
�sektionsgränserna� och få en total-
bild av skeendet inom �International
Martial Arts�.

Budoförbundet har, alltsedan
ombildandet 1969 från att ha varit ett
Judoförbund, haft ganska stort inter-
nationellt inflytande med många in-
ternationella förtroendeuppdrag för-
delade på representanter från de fles-
ta av våra sektioner. Undertecknad,
nuvarande förbundsordförande i
Svenska Budoförbundet, har varit
aktiv i internationellt idrottssam-
arbete i snart 30 år och redan från
sektionsbildandet 1969 deltagit som
representant för Sverige i internatio-
nella sammanhang.

Konkurrenssituationen både na-

tionellt mellan sektionerna och de
olika kampsport- arterna och inter-
nationellt mellan förbunden och de-
ras önskan att t ex komma med på
det Olympiska programmet, gör en
samordnad utformning av en för-
bundsstrategi och ett åtgärdspro-
gram för det internationella ageran-
det, såväl som för en nationell ut-
vecklingsplan, till en mycket komp-
licerad fråga.

Intern
organisationsstruktur

Den i internationellt perspektiv uni-
ka organisationsstrukturen för SBF
har ur ett inhemskt perspektiv både
för- och nackdelar. SBF fungerar
som ett sammanhållet svenskt
idrottsförbund bestående av artlik-
nande idrotter med samma ursprung,
dvs Fjärran Östern, samt i stort sett
samma utvecklingsmönster. Denna
förbundsstruktur är kongruent med
RF:s Organisationsutrednings mål-
sättning med sammanhållna (eller
sammanslagna) enheter av likartade
sporter. Ur samhällelig kostnads-
effektivitetssynpunkt är ett sådant
system att föredra.

Å andra sidan vill jag i egenskap
av förbundsordförande inte försöka
dölja nackdelarna. Det är vissa svå-
righeter att hålla samman ett förbund
bestående av relativt sett självstän-
diga sektioner, som ofta erhåller
styrimpulser från den internationella
omvärlden. Vissa av våra sektioner
driver frågan om självständighet gen-
temot RF, dvs de önskar bilda egna
förbund. Dessa önskemål bottnar i
tron att större finansiell styrka kan
erhållas på detta sätt. Det finns även
önskemål att kunna profilera verk-
samheten och den �egna� idrotten
bättre. Denna strävan är helt normal
och återfinns i praktiskt taget allt
organisationsväsende, där delarna
inte ser helheten, utan strävar efter
nyttomaximering ur det egna per-
spektivet med större eller mindre
grad av suboptimering.

En nackdel med en organisa-
tionsstruktur som SBF:s är, att

sektionernas stora självständighet ger
ett visst mått av inbyggda spän-
ningar, som är svåra att lösa upp och
neutralisera. Det är också svårt att
kunna balansera och sammanväga
sektionernas intressen till gemen-
samma målsättningar och handlings-
planer. En fördel är dock att den in-
terna konkurrensen stimulerar till
aktiviteter och speciella ambitioner,
som rätt kanaliserade kan skapa en
kreativ grogrund för fortsatt utveck-
ling. Sammanfattningsvis ser jag som
förbundsordförande snarare positivt
än negativt på SBF:s utvecklings-
potential, förutsatt att min omvärld-
sanalys kan klarlägga våra externa
relationer och vår externimage i rela-
tion till RF, statsmakterna, kommu-
nerna och den breda allmänheten.

Verksamhetsplanering och
framtiden

Det är nu mycket viktigt, att vi alla
inom förbundet försöker tillsam-
mans fastlägga en gemensam syn på
SBF samt vår framtida organisations-
struktur och utvecklingspotential.
Eftersom Budoförbundet kommer
att både internt och externt utsättas
för stora påtryckningar för att få till-
stånd en uppsplittring på separata
förbund för de olika kampsporterna
med hänvisning till mer eller mindre
uttalad egennytta samt internatio-
nella förhållanden, är det av stor vikt
att RF gör en bedömning för en nå-
gorlunda lång tidsperiod om förbun-
dets sporters integrering i idrotts-
världen. Kommer den nuvarande
svenska målsättningen med samman-
hållna förbund, eller t o m samman-
slagning av vissa förbund till större
enheter, att gälla även framgent?

Det finns en mängd frågor och
problemställningar, som måste bely-
sas för att det skall vara någon me-
ning att göra detaljerade utvecklings-
planer för vår verksamhet. Efter att
vi fått klarhet i synen på vårt för-
bund och våra idrottsliga aktiviteter
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samt inte minst vår internationella
omvärld, kan en grundpolicy skapas,
som ger incitament för den vidare
långsiktiga verksamhetsplaneringen.
Först efter detta kan alla de av RF
och samhället angivna målsättninga-
rna integreras i den dagliga verksam-
heten med tillräcklig effektivitet.

Som grund för en målinriktad
verksamhetsplanering för SBF bör vi
först definiera områden och aktivite-
ter för gemensamma satsningar för
att uppnå synergieffekter i stället för
suboptimering. Sådana aktiviteter är
gemensam administration, utbild-
ning, PR-verksamhet, samordnade
sponsorförhandlingar och marknads-
föring etc.

Behov av omvärldsanalys

I detta sammanhang är det viktigt att
bedöma förbundets externimage, dvs
hur ser man på våra sporter? Finns
det en tillräckligt likformig och en-
hetlig syn på de �ostasiatiska kamp-
sporterna� för att motivera en sam-
manhållning? Kommer den olika
�idrottsliga statusen� som t ex
Olympisk sport eller ej, att påverka
RF:s och andra externa instansers
bedömning av våra sporter? Hur
skall Budoförbundet förhålla sig till
alla de kampsporter och arter som i
dag står utanför idrottsgemenskapen,
dvs inte är anslutna till SBF och däri-
genom är utan RF:s och samhällets
bidrag? Vad är RF:s syn på kamp-
sportklubbar och arter, som av vissa
skäl, både ekonomiska och p g a öns-
kemål om separat profilering, genom

anslutning till andra SF än SBF un-
dandrar sig både sakkunnig kontroll,
övervakning samt utvecklingsstimu-
lans?

Det är för att klarlägga ovanstå-
ende basförutsättningar för vår för-
bundsutveckling, som vi vill få till-
stånd en dialog med främst RF, men

även med andra representanter från
vår omvärld.  Ett fastläggande av en
grundpolicy och realistiska utveck-
lingsmål bör snarast åstadkommas
inom nuvarande verksamhetsår.

Det råder en komplicerad inter-
aktion mellan en väl definierad verk-
samhetsplan å ena sidan och en gene-
rös medelallokering från bidrags-
givande instanser å andra sidan. Utan
en bra och genomarbetad plan för
verksamhet och planerad utveckling
får man mindre basbidrag. Utan vet-
skap om tilltänkt bidragsallokering
är det svårt att göra relevanta planer.

För både bidragstagare och bi-
dragsgivare är det viktigt, att man är
överens om ett gemensamt synsätt på
verksamheten, som skall bidrags-
finansieras. Här kan resultatet från
en omvärldsanalys underlätta en dia-
log och vara gemensamt underlag för
en diskussion. I samband med att vi
inlämnat vårt basäskande för perio-
den 1998-2000 har vi därför uttryckt
önskemål att få starta en diskussion
med berörda representanter för RF.
Detta för att vi skall tillsammans
kunna fastlägga en gemensam syn på
SBF, omvärldens förväntningar och
vår framtida organisationsstruktur
och utvecklingspotential.

Nuläge och framtida
utveckling

Undertecknad har här försökt be-
skriva SBF:s nuvarande situation,
både ur ett externt och internt per-
spektiv. Förbundet (SBF) befinner
sig nu i ett vägskäl, där val av väg är
essentiell för hur förbundet kommer
att vara organiserat och verka inför
2000-talet. Inte minst RF:s uppfatt-
ning och syn på vårt förbund kom-
mer att påverka vår utveckling, i
synnerhet genom ekonomiska styr-
medel och som verkställare av sam-
hällets idrottspolitiska beslut.

Även inom idrotten är vi bero-
ende av de externa styrmekanismer,
som i vissa fall medvetet appliceras
för att uppnå allmänna politiska mål.
Vi påverkas även av de allmänna
trender i samhället som emanerar ur
mer diffusa orsakssammanhang. För
att kunna �spela på rätt planhalva�
måste man således veta var man är,
vart man vill gå och hur man skall
komma dit.

Framtidstro och
utvecklingsrealism

Det jag ovan uttryckt är klara fakta,
och min beskrivning av Budoförbun-
dets nuvarande situation kan för-
hoppningsvis utgöra ett incitament
till att fokusera våra resurser mot ge-
mensamma mål. Det är nödvändigt
att göra bästa möjliga realistiska be-
dömning av SBF:s framtida existens
och utvecklingsmöjligheter � men
det är också nödvändigt med ett po-
sitivt, kreativt tänkande. Utan visio-
ner och framtidstro kommer vi inte
dit som så många av våra medlem-
mar ändå vill � till ett framtida
starkt och sammanhållet förbund,
som kan tillvarata och företräda alla
våra kampsporters intressen.

Medlemmar, låt oss sluta leden
och samarbeta med måttot Budo år
2000 � en idrott för alla!

Med idrottslig hälsning
SBF

Paul G Höglund
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen
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, jo-
do, kyudo och naginata.

SBF:s förbundsstyrelse har
det övergripande ansvaret för
verksamheten, men varje sektion
har en hög grad av självstyre. Lö-
pande ärenden har under året ad-
ministrerats  av förbundskansliet.
Dessa ärenden har sedan i form av
expeditionsprotokoll kommit
förbundsstyrelsens (HS) ledamö-
ter tillhanda och besluten har
godkänts på nästkommande HS-
möte. Expeditionsprotokoll har
upprättats och dessa har i huvud-
sak behandlat klubbärenden, för-
tjänsttecken och rapporter från
konferenser etc. Viktigare beslut
har sedan kommit till allmän kän-
nedom via Budo-info.

Förbundsmötet 1996

Förbundets 37:e  årsmöte hölls i
ABF-huset söndagen den 13/10
1996 under ledning av Ord-
förande i Stockholms idrottsför-
bund samt ledamot i Riksidrotts-
styrelsen Lars Liljegren.  På
mötet var c:a 183  personer närva-
rande, representerande  176
klubbar med sammanlagt 246 rös-

ter. HS verksamhetsberättelse
samt respektive sektions verk-
samhetsberättelse godkändes efter
smärre justeringar. HS beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret
1995 � 1996.

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 nyvaldes Leif Almö,
till förbundskassör omvaldes
Kristina Snis, samt till sekreterare
nyvaldes Irené Bränström.

Inom sektionerna omvaldes
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 taekwondo-
sektionen och Jan Malmstedt om-
valdes till ordförande i kendosek-
tionen .

Förbundsstyrelse (HS):

Paul G. Höglund, ordförande
Leif Almö, vice ordförande
Kristina Snis, kassör
Irené Bränström, 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:
Birgitta Toreheim, aukt. revisor
Manfred Scheer
Bengt Verlestam, av RF utsedd

Revisorssuppleanter:
Tomas Forslund, aukt. revisor
Kent Olsson

Av de ovanstående var samt-
liga omval, utom nyvalda Birgitta
Toreheim samt Tomas Forslund.

Valberedning

Årsmötet valde följande valbered-
ning.

Valberedning:
Tamas Weber, sammankallande
Ju-sun Lim
Anders Pettersson

Ombud till RIM

Till ombud för Riksidrottsmötet
22-25 maj 1997 utsågs:

Ombud till RIM:
Paul G. Höglund
Kristina Snis
Leif Almö , suppleant
Ference BÖÖ   Ordf. taekwondo
Richard Berglund  taekwondo

Sammanträden

Förbundsstyrelsen har under
verksamhetsåret haft 11 samman-
träden, vid vilka dess ledamöter
deltagit enligt följande:

Paul G. Höglund 11
Leif Almö 10
Kristina Snis 11
Stefan Stenudd 8
Hans Greger 11
Owe Stjernström 10
Jan Malmstedt 10
Ferenc Böö 10
Irené Bränström 10

Förbundsstyrelsen
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Dessutom har HS adjungerat
till mötessekreterare:
Javier Escalante 11

Gäst:Chago Rodrigues1

Internationella förbund

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

Aikido:
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
Internetansvarig, Internationella
Aikidofederationen

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

Gunilla Hansson
kassör, Europeiska Naginata-
federationen
ledamot i ENF:s tekniska kom-
mitté

Kansli

Under verksamhetsåret har Leif
Almö  fungerat som förbunds-
styrelsens kansliansvarige. Som
kanslist har Barbro Bergdahl
tjänstgjort. Befattningen för-
bundskonsulent, tillika kansli-
chef, har innehafts av Javier
Escalante. Förbundets bokföring
och ekonomihantering har hand-
hafts av RF:s Ekonomitjänst.

Stipendier

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

Stora Tipsstipendiet:
Cecila Bröms, Stockholms City
Paulina Pastene, Södermalms
Taekwondo

Prins Bertil & Prinsesan
Lilian Stipendium:

Amanda Goleth, Stockholms
Wing Tao

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 (82) 82
Ju-jutsu (118) 113
Karate (371) 378
Kendo (29) 27
Taekwondo (151) 143
Totalt (751) 743

Medlemmar:
Aikido (4.611) 5.022
Ju-jutsu (9.645) 8.895
Karate (19.205) 17.959
Kendo (380) 478
Taekwondo (7165) 6.168
Totalt (41.006) 38.522

Distrikt

Den regionala verksamheten är
representerad i samtliga av RF:s
22 distrikt (DF) organiserade i 20
budodistriktsförbund (BDF),
samt 2 distrikt med budo-
ombudsmän (BDO). Vidare är 2
av RF:s distrikt sammanslagna till
ett: Gästrike-Hälsinge.

Största distriktet är Stock-
holm med 151 klubbar, därefter
följer Skåne med 68, Småland
med 43, Göteborg med 42 och
Västergötland 34 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.
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Utöver detta har sektionerna pro-
ducerat eget informationsmaterial
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 1997

Svenska Budoförbundet
förbundsstyrelsen

Utmärkelser

Under året har HS tilldelat förtjänsttecken till följande personer:

Förtjänsttecken 1 (silver):
181 Berit Östbjerg Värö Budoklubb
182 Jess Östbjerg Värö Budoklubb
183 Rikard Rönnlund Värö Budoklubb
184 Mikael Nordenhög Kalmar Budoklubb

Förtjänsttecken 2 (guld):
209 Margareta Wahlberg Sollefteå Karate klubb
210 Fredrik Fundin Sollefteå Karate klubb
211 Raymond Matocka Kalmar Budoklubb
212 Björn Göransson Kalmar Budoklubb
213 Behzad Dolatabadi Gefle IF
214 Roland Pettersson Karateklubb Wado Dojo Säffle
215 Ingemar Andersson Hörby Karate Klubb

Förtjänsttecken 3(guld med ring):
123 Ingemar Norlén Sollefteå Karateklubb
124 Pihl Boris Varö Budoklubb
125 Staffan Magnusson Älvsjö Ju-jutsu klubb

Förtjänsttecken 4(guld med ring � svart):
90 John Östbjerg Värö Budoklubb
91 Niklas Clarqvist Karateklubben Wado Dojo Säffle
92 Siw Mehiläinen Markaryd Karate klubb

Förtjänsttecken 5(guld med ring � röd):
102 Rickard Berglund Östermalms Hapkido/Taekwondo klubb
103 Göran Lantz Huskvarna Kyokushin karate
104 Kazuhiro Komaki Komaki Iai-Kendo Förening
105 Per Henrik Sjöström Umeå Budoklubb
106 Fel tillverkad
107 Hans Brändström Umeå Budoklubb
108 Lennart Collán Järfälla Budoklubb
109 Mietek Pontarp Hörby Karateklubb
110 Sandor Nagy Mölndals Funakoshi Karateklubb

Stora Grabbars Märke
51 Ky Buon Tang Kusano Karate Kai Karate
52 Björn Eriksson Haninge Budoklubb Karate
53 Nico Davis Malmö KFUM Po Eun Taekwondo
54 Theresia Larsson KFUM Uppsala Karate
55 Kåre Nordström Timrå Ju-jutsu klubb Ju-jutsu
56 Morgan Nordström Timrå JU-jutsu klubb Ju-jutsu
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Robert von Sandor avled hastigt i
somras, den 1 juni, under ett be-
sök i sin hemstad Budapest.

Robert kom till Sverige 1947
och har betytt oerhört mycket för
svensk budosport. Han var en av
dem som bildade Svenska Judo-
förbundet (SJF) i Göteborg 1960,
som sedermera kom att bli Sven-
ska Budoförbundet. Robert var
förbundets sekreterare 1962-69
och dess ordförande 1969-70. Vi-
dare var han ordförande i förbun-
dets kendosektion 1972-79 och
vice ordförande i Svenska Budo-
förbundet 1979-85.

Åren 1969-70 var mer stor-
miga än vanligt i SBF:s historia.
Han valdes till förbundsordför-
ande 1969 men avböjde omval
året därpå. I en bilaga till års-
mötesprotokollet skriver han
bland annat följande, som säger
mycket om Roberts hjärta för
budon:

�Det enda som intresserar
mig inom budo är utveckling och
spridning av den riktiga budon.
Status, prestige, politik och makt-
spel intresserar mig inte alls i sam-
band med ideellt arbete.�

Han författade ett antal
böcker om olika budosporter, ex-
empelvis i �Veta mera�-serien
som redan i slutet på 60-talet gav
ut böcker om flera av budoarter-
na. Översättningen och bearbet-
ningen av den första svenska ut-
gåvan av den legendariske fäkt-
mästaren Musashis �De fem ring-
arnas bok� är också hans verk.

Det är därför rätt och riktigt
att han blev den förste som tillde-
lades Svenska Budoförbundets
högsta förtjänsttecken.

Även utanför budon gjorde
Robert en lysande karriär. Han är
mannen bakom det svenska ut-
bildningssystemet för optiker och
på senare tid var gästprofessor i
bland annat Lettland och Ung-
ern. Han var dessutom en av Sve-
riges främsta kännare av japansk
kultur och ansvarade i den egen-
skapen för många utställningar på
både Östasiatiska museet och
Folkens museum, tidigare kallat
Etnografiska museet.

Roberts bortgång är en stor
förlust för hans familj, för svensk
budo och för alla som inspirerats
av honom.

Stig Forsberg

Robert von Sandor in memoriam
1929 � 1997
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Svenska Budoförbundets huvudstyrelse får härmed
avge berättelse över förbundets ekonomiska förvalt-
ning under räkenskapsåret 1996-07-01 � 1997-06-
30.

Som framgår av balans- och resultaträkning har
året resulterat i ett överskott på kr 518.590. Föregå-
ende år 95/96 var det balanserade överskottet kr
714.295 vilket ger ett kapitalöverskott på kr
1.232.885.

Farsta den 1 september

SVENSKA BUDOFÖRBUNDETS
HUVUDSTYRELSE

Paul G Höglund Leif Almö
Förbundsordförande       Vice förbundsordförande

Kristina Snis                                Irene Brändström
Förbundskassör                      Förbundssekreterare

Stefan Stenudd Hans Greger
Ordförande Ordförande
Aikidosektionen                          Ju-jutsusektionen

Owe Stjernström                               Jan Malmstedt
Ordförande Ordförande
Karatesektionen                             Kendosektionen

Ferenc Böö
Ordförande
Taekwondosektionen

Resultaträkning

  1996/97 1995/96
(belopp i kr)
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Anslag 2,895,065 2,208,000
Årsavgifter 2,166,450 1,465,767
Försäljningsintäkter 819,449 1,278,450
Övriga intäkter 1,083,030 1,192,372

6,963,994 6,144,589

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Lämnade bidrag -62,425 -154,501
Inköp material -148,128 -468,650
Personalkostnader -2,991,501 -2,918,394
Lokalkostnader -307,549 -259,658
Förbrukningsmaterial -833,317 -636,619
Främmande tjänster -217,427 -896,190
Telefon/porto -472,725 -356,425
Representation -61,762 -26,275
Reklam & PR -87,798 -75,192
Div förvaltningskostn. -260,457 -278,605
Försäkringar -815,298 -9,592
Div kostnader -189,009 -134,307

-6,447,396 -6,214,408

Resultat före avskrivn. 516,598 -69,819

Avskrivn. inventarier -21,219 0

Resultat efter avskrivn. 495,379 -69,819

FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 37,384 35,524
Räntekostnader -14,173 -14,727

Årets resultat 518,590 -49,022

Förvaltningsberättelse
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Balansräkning

970630 960630
(belopp i kr)
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kassa 0 0
Postgiro 8,526 0
Bank 1,120,477 488,144
Kundfordr. mattor 60,831 143,400
Kundfordr. övriga 25,924 33,794
Interimsfordringar 81,934 107,911
Lager mattor Jj (Not 1) 160,425 174,300
Lager overaller karate 0 15,048
Lager böcker Jj (Not 2) 291,511 300,159

Anläggningstillgångar
Inventarier (Not 3) 63,656 0

Summa tillgångar 1,813,284 1,262,756

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 378,284 155,288
Interimsskulder 115,062 338,014
Uppl.sem.skuld 32,040 14,896
Uppl. sociala avgifter 23,586 20,818
Löneskatt 4,268 4,552
Personalens källskatt 27,159 14,893

580,399 548,461

Eget kapital
Balanserat överskott (Not 4) 714,295 763,317
Årets över/underskott (Not 4)518,590 -49,022

1,232,885 714,295

Summa skulder o. eget kapital
1,813,284 1,262,756

Not 1  Lager mattor Ju-jutsu
                       Antal                    Bokfört värde

Mattor                      367                              160,425

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

Systembok          4674 219,050 219,050
Historiebok          855 117,135 72,461

                             ___________   ____________
336,185 291,511

Not 3   Inventarier
Planenlig avskrivning 4 år
Anskaffningsvärde 84,875
Ackumulerade avskrivningar -21,219

                             ______________
Bokfört värde 63,656
Årets avskrivningar: 21 219

Not 4  Sammanställning av balanserat överskott och årets överskott
Intäkter Kostnader Sektions- Årets över/ Bal.över/ Bal.över/

medel underskott underskott underskott
1/7-96 30/6-97

Centralt 4,853,475 -2,861,172 -1,393,000 599,303 244,323 843,626
Aikido 100,690 -163,088 143,155 80,757 -15,337 65,420
Kendo 206,951 -221,649 50,000 35,302 13,693 48,995
Ju-jutsu 1,094,874 -1,583,196 302,056 -186,266 376,423 190,157
Karate 210,277 -1,015,617 645,277 -160,063 180,528 20,465
Taekwondo 692,802 -795,757 252,512 149,557 -85,335 64,222

7,159,069 -6,640,479 0 518,590 714,295 1,232,885
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Resultaträkning

Aikido

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Årsavgifter -231 -490
Försäljningsintäkter 1,059 13,288
Övriga intäkter 99,862 60,870
Sektionsmedel 143,155 145,000

S:a rörelseintäkter 243,845 218,668

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -16,300 -93,740
Personalkostnader* -56,977 -78,832
Lokalkostnader -10,318 -3,150
Förbrukningsmaterial -54,850 -27,089
Telefon/porto -7,593 -12,438
Representation -4,214 -742
Div förvaltningskostnader 0 -18,909
Div kostnader -10,524 -981
Interna kostnader -2,312 -4,711

S:a rörelsekostnader -163,088 -240,592

Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 -160

Resultat 80,757 -22,084

*Rese- och hotellkostnader för aktiva.

Resultaträkning

Centralt

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Anslag 2,497,065 2,200,000
Årsavgifter 2,120,241 1,466,257
Försäljningsintäkter 62,970 117,326
Interna intäkter 135,815 85,068

S:a rörelseintäkter 4,816,091 3,868,651

Rörelsekostnader
Inköp material 0 -30,026
Personalkostnader -845,201 -877,264
Lokalkostnader -169,934 -149,191
Förbrukningsmaterial -318,700 -226,541
Främmande tjänster -121,787 -441,257
Telefon/porto -289,844 -238,363
Representation -5,987 -2,704
Reklam & PR -35,578 -31,763
Div förvaltningskostnader-67,986 -130,657
Försäkringar -808,854 -9,592
Div kostnader -62,173 -83,768
Interna kostnader -1,516,675 -1,550,000

S:a rörelsekostnader -4,242,719 -3,771,126

Finansiella intäkter 37,384 35,524
Finansiella kostnader -11,454 -12,082

Resultat 599,302 120,967
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Resultaträkning

Ju-jutsu

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Anslag 1,500 0
Årsavgifter 3,297 0
Försäljningsintäkter 562,059 790,667
Övriga intäkter 528,018 835,659
Sektionsmedel 302,056 374,000

S:a rörelseintäkter 1,396,930 2,000,326

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -21,125 -21,457
Inköp material -110,707 -390,971
Personalkostnader* -694,341 -830,062
Lokalkostnader -82,940 -83,224
Förbrukningsmaterial -344,814 -312,455
Främmande tjänster -93,200 -440,835
Telefon/porto -89,073 -43,523
Representation -38,650 -16,150
Reklam/PR -25,172 -4,702
Div förvaltningskostnader-44,015 -53,166
Div kostnader -20,907 -16,979
Interna kostnader -18,021 -40,398

S:a rörelsekostnader -1,582,965 -2,253,922

Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -231 -562

Resultat -186,266 -254,158

*Rese- och hotellkostnader för aktiva.

Resultaträkning

Karate

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Anslag 1,500 4,000
Årsavgifter 32,373 0
Försäljningsintäkter 48,885 61,757
Övr intäkter 106,204 11,640
Sektionsmedel 645,277 766,000
Övr interna intäkter 21,315 0

S:a rörelseintäkter 855,554 843,397

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag 0 -11,814
Inköp material 0 -130
Personalkostnader* -770,146 -456,030
Lokalkostnader -21,894 -9,550
Förbrukningsmaterial -50,650 -26,638
Främmande tjänster -875 -6,088
Telefon/porto -33,762 -25,362
Representation -5,199 -2,652
Reklam/PR -15,048 -37,952
Div förvaltningskostnader-81,446 -28,105
Div kostnader -13,260 -22,424
Avskrivningar -21,219
Interna kostnader -2,118 -20,410

S:a rörelsekostnader -1,015,617 -647,155

Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 -404

Resultat -160,063 195,838

*Rese- och hotellkostnader för aktiva.
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Resultaträkning

Taekwondo

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Anslag 375,000 0
Årsavgifter 8,637 0
Försäljningsintäkter 110,727 204,018
Övr intäkter 198,438 228,068
Sektionsmedel 252,512 205,000

S:a rörelseintäkter 945,314 637,086

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -25,000 -24,490
Inköp material -280 -31,729
Personalkostnader* -473,082 -523,966
Lokalkostnader -17,080 -10,050
Förbrukningsmaterial -64,135 -40,797
Främmande tjänster -1,400 -5,000
Telefon/porto -49,000 -34,741
Representation -6,992 0
Reklam & PR -12,000 -775
Div förvaltningskostnader-51,768 -35,360
Div kostnader -82,180 -9,825
Interna kostnader -10,364 -14,054

S:a rörelsekostnader -793,281 -730,787

Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -2,476 -1,203

Resultat 149,557 -94,904

*Rese- och hotellkostnader för aktiva.

Resultaträkning

Kendo

Utfall 1996/97 1995/96

(belopp i kr)
Rörelseintäkter
Anslag 0 4,000
Försäljningsintäkter 40,880 91,394
Årsavgifter 2,133 0
Övriga intäkter 163,378 56,166
Sektionsmedel 50,000 60,000
Övr interna intäkter 560 1,108

S:a rörelseintäkter 256,951 212,668

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag 0 -3,000
Inköp material -37,140 -15,794
Personalkostnader* -151,754 -152,240
Lokalkostnader -5,383 -4,493
Förbrukningsmaterial -168 -3,100
Främmande tjänster 0 -3,010
Telefon/porto -3,454 -1,998
Representation -719 -4,027
Div förvaltningskostnader-15,242 -12,410
Div kostnader -6,589 -330
Interna kostnader -1,200 -6,632

S:a rörelsekostnader -221,649 -207,034

Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 -316

Resultat 35,302 5,318

*Rese- och hotellkostnader för aktiva.
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Aikido
Årsmötet

Aikidosektionens årsmöte ägde
rum lördagen den 12 oktober
1996 på Iyasaka Aikidoklubb,
Stockholm. Röstlängden visade
en summa om 37 röster från 28 av
landets aikidoklubbar. Vid mötet
presenterades styrelsens skrift
Dojo no kokoro, om en policy för
framtida arbete med svensk ai-
kido, samt beslöts bland annat att
minska styrelsen från 7 till 5 per-
soner och att fastställa styrelsens
förslag till budget. Inga motioner
hade inkommit.

De avgående styrelseleda-
möterna Lennart Linder, Jan Ne-
velius, Lars-Göran Andersson
och Ulf Evenås, som samtliga av-
böjt omval, avtackades för sina
stora insatser. I synnerhet prisa-
des Lennart Linders energiska ar-
bete som sektionens kassör, i en
situation där förbundets och den
föregående styrelsens ordning
hade exceptionellt mycket i övrigt
att önska.

Styrelse

På årsmötet valdes följande sty-
relse:

Stefan Stenudd, ordförande (om-
val)
Ingrid Tinglöf, sekreterare (om-
val)
Christer Asplund, kassör (nyval)
Urban Aldenklint, ledamot (om-
val)
Mats Alexandersson, ledamot
(nyval)

Samtliga personer i styrelsen
valdes enhälligt. Valen förrättades
under ordförandeskap av val-
beredningens sammankallande,
Sven Yngve Gyllsjö.

Styrelsen utsåg inom sig Mats

Alexandersson till vice ordfö-
rande.

Valberedning

Till valberedning utsågs följande
personer:

Sven Yngve Gyllsjö, sammankal-
lande (omval)
Jöran Fagerlund, Göteborg (ny-
val)
Catharina Svensson, Kallhäll (ny-
val)

Kommittéer

I enlighet med tidigare årsmötes
direktiv och föregående verksam-
hetsårs praxis, tillsatte styrelsen
kommittéer för de olika stilarna
inom aikidosektionen � Aikikai,
Iwama ryu och Ki. Vid dessa
tillsättningar har de respektive
stilarnas klubbars önskemål varit
avgörande. Kommittéerna utsågs
som följer:

Aikikai:
Jan Hermansson, hedersledamot
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Jan Nevelius
Cecilia Ralfe-Stelander
Stefan Stenudd

Iwama ryu:
Ulf Evenås
Lars-Göran Andersson
Göran Hedman

Ki:
Jan Eriksson
Peter Spangfort

Ytterligare kommittéer/handläg-
gare  utsågs enligt det följande:

Jämställdhet:
Ingrid Tinglöf, sammankallande

Christina Anderberg
Manuel Niemi

Utbildning:
Johan Flygare

Medicinska frågor:
Kenneth Knutsson

Disciplinärenden:
Marc Tullgren

Aikido-Nytt:
Helena Wikström
Karin Wänstedt
Jöran Fagerlund

IT/Internet:
Ulrik Eklund, sammankallande
Ulf Lundquist
Shahram Khorsand
Peter Spangfort
Per Backlund

Lennart Linder (1957-1996)

Svensk aikido drabbades den 15:e
oktober 1996 av en mycket stor
förlust då Lennart Linder avled.
Betydelsen av Lennart Linders
arbete för svensk Aikido är
mycket stor och kan inte nog lov-
ordas. Det är en mycket kännbar
förlust både för hans direkta
elever samt alla som lärt känna
honom genom årens lopp. Len-
nart Linder var också en mycket
uppskattad och känd person
bland alla de högre graderade lä-
rare som mött honom på och ut-
anför mattan. Detta märktes inte
minst i alla de kondoleanser som
sändes från när och fjärran.

Inom Budoförbundet gjorde
han sig känd och respekterad
långt utanför aikidon. Han var
också en framstående pionjär
inom iaidon, genom att bilda den

Aikido
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första genuina iaidoklubben i lan-
det, Stockholms Iaidoklubb, i
början på 80-talet, bjuda in för
första gången den för svensk
iaido betydande Michioka sensei,
samt under några år verka för
iaido inom kendosektionens sty-
relse.

bästa förmåga försökt stötta fa-
miljen i sorgearbetet. Att även
stödja arbetet med att rekonstru-
era de aktiva klubbar Lennart
skött om var en självklarhet. För
att hedra Lennarts minne beslöts
att snarast utkomma med en min-
nesskrift där tankarna kring Len-

lemmar (det innebar en ökning
från verksamhetsåret innan dess
med 7 klubbar och 733 medlem-
mar, en medlemsökning på 18%).

Vid detta verksamhetsårs ut-
gång fanns 85 klubbar med 5.083
medlemmar (en del klubbars ak-
tuella siffror saknas i den officiella
redovisningen, beroende på för-
senad rapport, varför i vissa pre-
sentationer totalsiffran blir an-
norlunda, men ovanstående bör
vara tillförlitligast). Vi har alltså
under själva verksamhetsåret pas-
serat 5.000 medlemmar, såsom var
beräknat vid föregående verksam-
hetsårs utgång.

Ökningen från föregående år
är den här gången 213 medlem-
mar (drygt 4%) och 4 klubbar,
alltså betydligt stillsammare ök-
ningstakt än föregående år. Vårt
format är ändå nu sådant att det i
den Internationella Aikidofedera-
tionen bara är en handfull länder
som har en större, sammanhållen
aikidoorganisation.

Vi ligger också med dessa
siffror ungefär ett år före den
prognos som Stefan Stenudd
gjorde i samband med svensk
aikidos 30-årsjubileum 1992. Om
nuvarande utvecklingstakt håller i
sig torde vi alltså vara ganska pre-
cis 6.000 medlemmar år 2000 och
passera 10.000 under år 2008.

De övriga sektionerna i för-
bundet har inte alls samma till-
växttakt. Såväl karate som ju-
jutsu och taekwondo har krympt
sina medlemssiffror märkbart. De
senaste åren är det faktiskt blott
aikido och kendo som visar en
stadig ökning.

Andra budoarter har under
någon fas i sin utveckling visat en
plötslig explosion i medlems-
tillströmningen, för att därefter
synas plana ut vid storleksord-
ningen 10.000 medlemmar. Möjli-
gen kan vi vänta oss detsamma för
aikidon, och kanske denna
språngartade tillväxt begynner
nu.

På distriktsnivå var Lennart
länge förtroendevald i Sörmlands
Budodistriktsförbund där han
gjorde en betydande insats. Inom
aikidon hade han bland mycket
annat verkat som kassör i sek-
tionsstyrelsen de senaste åren och
suttit med i Aikikaikommittén se-
dan den ursprungligen bildades.

Ändå är det främst som out-
tröttlig instruktör och klubble-
dare han gjorde sig allra mest be-
märkt. Otaliga av dagens framstå-
ende aikidoka har haft honom
som inspiratör och lärare, vidare
bildade han och skötte med stora
insatser av sin tid och ork en lång
rad klubbar såväl i som utanför
Stockholmsområdet.

Svenska Budoförbundet och
dess aikidosektion var närvarande
vid begravningen samt har efter

nart kan samlas. Arbetet med
denna skrift pågår och beräknas
vara färdigt under hösten 1997.

Sammanträden

Under verksamhetsåret har den
nyvalda styrelsen hållit 5 proto-
kollförda sammanträden, samt
hållit ihärdiga kontakter per tele-
fon, fax, epost och brev.

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

Klubbar

Vid verksamhetsårets ingång, den
1 juli 1996, hade aikidosektionen
81 klubbar med totalt 4.870 med-

Lennart Linder. Foto: Göran Marin.
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Genomsnittet medlemmar
per klubb är 59 personer (förra
verksamhetsåret 60). Hos Budo-
förbundet i sin helhet var motsva-
rande siffra 52 � vi håller oss alltså
ungefär med samma klubbstor-
lekar som förbundet i gemen.

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

Höganäs Aikidosällskap (AI)
Ki no kenkyukai Göteborg (KI)
Renshin Aikido dojo Malmö
(AI)
Sandvikens Ju-jutsu/aikido-
sektionen (AI)
Skellefteå Aikidoklubb (AI)
Stenkullens Aikido (Lerum)
(IW)
Trelleborgs Aikikai (AI)
Uppsala Budoklubb/aikido-
sektionen (AI)
Växjö Aikidoklubb (IW)

Då ska dock poängteras att ytter-
ligare fyra klubbar i god tid före
verksamhetsårets utgång ansökt
om medlemskap men ännu inte
erhållit det. Denna onödiga vän-
tan är mestadels en följd av lång-
sam behandling hos distriktsför-
bunden, som också ska yttra sig i
frågan. Det är inte acceptabelt.

Dessa klubbar har lagts ned
under verksamhetsåret:

Flemingsbergs Aikidoklubb
Mihashira Aikidoklubb (Stock-
holm)
Musubi Aikido (Nyköping)
Nakaima Aikidoklubb (Sätra)
Upplands Väsby Budoklubb

Flera av dessa nedläggningar
har berott av Lennart Linders tra-
giska frånfälle, medan det ändå är
ett glädjande stort antal av de
klubbar han grundade och instru-
erade på som fortsätter att verka
och frodas.

Totalsiffrorna ser vid verk-
samhetsårets utgång sålunda ut

som följer (föregående verksam-
hetsårs siffror inom parentes):

klubbar medl.
Aikikai 54 3.305

(53) (3.276)
Iwama ryu 22 1.177

(19) (1.054)
Ki 9 601

(9) (540)
Totalt 85 5.083

(81) (4.870)

Ekonomi

På grund av föregående verksam-
hetsårs underskott och i än högre
grad en stor osäkerhet om vad
huvudstyrelsen kunde komma att
besluta om sektionernas medels-
tilldelning, har styrelsen varit yt-
terst återhållsam med sektionens
resurser.

Vid verksamhetsårets inled-
ning hade majoriteten i förbun-
dets huvudstyrelse beslutat att
frångå den tidigare oantastade
principen att sektionerna erhåller
hela medlemsavgiften (exklusive
försäkringskostnad) från sina
medlemmar, så att en summa om
6% av dessa belopp skulle över-
föras till taekwondo och kendo
för deras tävlingssatsningar. Där-
med fanns anledning till största
oro om andra ingrepp i den sedan
gammalt rådande ekonomiska
ordningen. Den delvis förändrade
huvudstyrelse som valdes vid års-
mötet i oktober 1996 har dock
inte visat några som helst sådana
ambitioner, varför det syns vara
så att vi återgått till den gängse
ordningen.

Förbundets centrala ekono-
miska rutiner, med bokföringen
utlagd på RF Ekonomi, har också
detta år visat brister som skulle
kunna beskrivas som en lång in-
skolningsperiod för den nya ord-
ningen � tidigare sköttes bokfö-
ringen av förbundskansliets egen
personal. Vår kassör har under
verksamhetsåret mött märkliga

hinder och fördröjningar med att
få bokföringen och redovisningen
genomförd i god ordning och i
enlighet med våra önskemål. Det
ser dock ut som om vi sakta men
säkert närmar oss en tillförlitlig
rutin.

Beroende i första hand på
osäkerheter inom förbundets
ekonomi enligt ovan, samt en fas i
verksamheten som inte varit sär-
skilt kostnadskrävande, har sek-
tionen gått ur detta år med ett be-
tydande överskott, 88.000:- som
motsvarar drygt en tredjedel av
sektionens omsättning. Det är
förstås oroande, eftersom ett så
kraftigt överskott antyder brister
i sektionens verksamhet. Dock
ska härifrån dels avräknas det un-
derskott om 15.000:- som vi hade
med oss från föregående år och
som avsågs att sparas in under
året, dels den andel av överskottet
som är åstadkommet och tillhör
Aikikaikommittén, 16.000:-. Sag-
da kommitté har också sedan fö-
regående år ett överskott att for-
dra av sektionen om 12.000:-.
Därmed är det belopp av över-
skottet som står till sektionens
förfogande 45.000:-, vilket fortfa-
rande är ett betydande belopp.

Skulle det visa sig att sektio-
nen även fortsättningsvis avslutar
sina verksamhetsår med så bety-
dande överskott, finns skäl att
finna vägar att låta överflödiga
medel från klubbarnas medlem-
savgifter återgå till klubbarna. Det
kan vara tidigt efter blott ett års
överskott att börja smida sådana
planer, men klart är att sektionen
i dagsläget inte har behov av höj-
da eller ytterligare avgifter.

Aikikaikommitténs verksam-
het undantagen, har de största in-
komsterna varit dels klubbarnas
medlemsavgifter, ersatta av ett
diskutabelt schablonbelopp som
beräknats av förbundet centralt

Aikido
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med beloppet 143.000:-, samt ett
riktat bidrag om 25.000:- från RF
i samband med svensk represen-
tation på IAF:s kongress oktober
1996, vilket täckte lejonparten av
dess kostnader. De största utgif-
terna har varit resekostnader för
nämnda IAF-kongress och för
styrelsens sammanträden på sum-
ma 37.000:-, dito hotellkostnader
på 12.000:-, samt verksamhets-
bidraget till nya klubbar på totalt
16.000:-.

Utbildning

Grundkursen för aikidoinstruk-
törer hölls för sjunde gången i
september 1995, alltså föregående
verksamhetsår, och sedan ej un-
der detta verksamhetsår. Det har
tidigare konstaterats att behovet
av kursen än så länge inte motive-
rar att den hålls mer än högst en
gång om året. Diskussioner om
dess inriktning och betydelse,
bland annat, har gjort att en ny
kurs inte kommit till stånd förrän
i september 1997 � alltså efter
detta verksamhetsår. Dock utsågs
under året en ny utbildnings-
ansvarig, Johan Flygare, som ock-
så är lärare till professionen. Det
är också han som därefter ansva-
rat för planeringen och  hand-
läggningen av kursen.

Kursen för barninstruktörer i
Stockholmsalliansens regi har va-
rit mycket efterfrågad och upp-
skattad, och genomförts även det-
ta verksamhetsår � i september
1996. Även om kursen är ett ar-
rangemang som hanteras helt av
Stockholmsalliansen, har den sek-
tionens medverkan och uttryck-
liga gillande. Deltagarna på kur-
sen har också haft en god geogra-
fisk spridning över hela Sverige.

Jämställdhet

Arbetet påbörjades med en enkät
om jämställdheten i svensk aikido
för att utröna hur dagsläget såg ut

vad beträffar både ålder, tränings-
mängd, grad, instruerande samt
diverse frågor för att pejla inställ-
ningen till jämställdhet. Ett hund-
ratal svar kom in, vilket gör att
enkätsvaren tyvärr endast kan ses
som ett stickprov i aikidosverige.
De är dock intressanta då de ger
en fingervisning om åt vilket håll
vinden blåser. Svar kom in fram-
förallt från fem-sex klubbar med
god geografisk spridning. Resul-
tatet har sammanställts och kom-
mer att distribueras till samtliga
klubbar. Enkäten planeras även
att få uppföljare.

man tränar kontra hur länge man
tränat (kvinnor tränar som mest
efter 1-2 år, sedan sjunker trä-
ningsmängden stadigt, medan
männen har toppar vid 1-2 år och
sedan vid 10-15 år), varför man
börjar träna (kvinnor anger mo-
tion och självförsvar, män kompi-
sar, motion och filosofi) osv. ty-
der på en ganska �traditionell�
fördelning. Resultaten från enkä-
ten tyder på att jämställdheten är
god i de klubbar från vilka svar
inkommit. Att därigenom dra
slutsatsen att jämställdheten är
god i hela landet är inte möjligt,

Det kanske mest iögonfal-
lande resultatet från enkätsvaren
var skillnaden mellan yngre och
äldre aikidoka (gränsen drogs vid
25 år), där ofta den skillnaden var
större än den mellan könen. Detta
gäller framförallt i de s.k. attityd-
frågorna.

Generellt kan sägas att de
yngre var mest negativa till speci-
ella åtgärder (t.ex. tjejträning, ut-
bildning av instruktörerna osv.).
De något äldre kvinnorna var
mest positiva till t.ex. kvinnliga
instruktörer, utbildning, att få gå
som instruktörslärling osv. De
faktabaserade svaren, t.ex. grad
kontra träningstid och tränings-
mängd, huruvida man instruerar
(26 % kvinnor och 42 % män),
vid vilken grad man börjar in-
struera (de flesta kvinnorna vid 3-
2 kyu, männen mer utspritt från
ograderad till 2-1 kyu), hur ofta

men svaren ger ändå en positiv
bild inför framtiden.

En jämställdhetskommitté
bestående av Ingrid Tinglöf (sam-
mankallande), Christina Ander-
berg och Manuel Niemi bildades
mot slutet av verksamhetsåret.
Kommittén har haft ett konstitu-
erande möte varvid riktlinjerna
för det fortsatta arbetet drogs
upp. Kommittén planerar att ta
fram ett utbildnings- och infor-
mationsprogram under parollen
�Träning för alla!�.

Antalet graderingar har totalt
sett gått ner kraftigt jämfört med
1995-96. Antalet kvinnor som tog
shodan har halverats, 5 st 96-97
jämfört med 10 st 95-96. Antalet
män som tog shodan är även det
kraftigt reducerat (19 st 96-97 och
33 st 95-96). Om man ser på pro-
centtalen kvinnor/män är siff-
rorna de sämsta på många år.
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Dock är skillnaderna och siff-
rorna små. År 92-93 var 17 % av
de dom graderade sig kvinnor, år
93-94 16 %, 94-95 21 % och 95-
96 18 %. I år 96-97 är endast
15 % kvinnor.

Slutligen kan sägas att året
varit givande ur jämställdhets-
arbetets perspektiv, de låga
graderingssiffrorna till trots. Ar-
betet med enkäten har tagit
mycket tid i anspråk, men har
också givit intressanta upplys-
ningar och idéer om vad tränande
ute i landet tänker och tycker om
jämställdhet och aikido. Enkäten
har också väckt många frågor och
diskussioner, vilket kanske är
ännu viktigare.

Information och PR

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

Under verksamhetsåret har
inga särskilda aktiviteter för den
externa informationen genom-
förts av styrelsen. Traditionellt
sköts detta så gott som uteslu-
tande av klubbarna själva, och det
har inte ställt sig lätt att finna en
ekonomiskt genomförbar central
PR � även om det kan finnas be-
hov också av detta. Aikidosek-
tionens introduktion på Internet
kan vara ett steg i den riktningen
� se därom under särskild rubrik.

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

Budo-Info, som är den vä-
sentligaste informationskanalen

till klubbarna, kommer varje må-
nad � utom sommarperioden.
När så ansetts befogat har vi i
sektionsstyrelsen valt att göra
kompletterande utskick.

Aikidons egen lilla tidning,
A3-bladet Aikidonytt, har också
detta verksamhetsår kommit ut
med flera nummer i en accelere-
rad utgivningstakt. Se särskild
rubrik om detta.

Aikidonytt

Aikidonytt kom ut med tre num-
mer under  första delen av 1997.
Redaktionen har bestått av He-
lena Wikström, Karin Wänstedt
och Jöran Fagerlund. Magnus
Hartman och Ulf Lundquist har
bidragit regelbundet med foto,
text och kunnande. Aikidonytt
har bland annat innehållit artiklar
om Iwama ryus nyårsläger i Gö-
teborg och Aikikais riksläger i ja-
nuari, vidare om aikido norr om
polcirkeln på Sveriges nordligaste
klubb som ligger i  Kiruna. Sista
numret före sommaren hade med
en reseberättelse om aikido i Ar-
gentina.

Inriktningen på innehållet
har varit vad som händer ute i
klubbarna och med medlemmar-
na. Ambitionen för redaktionen
har varit att Aikidonytt skall
komma ut med varje Budoinfo.
För att detta ska kunna infrias
krävs dock att fler är intresserade
av att bidra med material till tid-
ningen. Alla som är intresserade
av att hjälpa till bör höra av sig till
redaktionen.

Aikidonytt distribueras som
ett A3-blad till klubbarna med
Budo-INFO. Formatet är ämnat
för att kunna sättas upp på an-
slagstavlor, så att alla medlemmar
kan läsa det utan att vi behöver
trycka en kostsam upplaga.
Aikidonytt har även publicerats
på internet på hemsidan http://
www.aikikai-sverige.org.

Europeiska Aikido-
federationen

Under föregående verksamhetsår
hade vi valt att utträda ur EAF,
Europeiska Aikidofederationen.
Detta gjorde också flera andra eu-
ropeiska förbund. I stället har in-
formella diskussioner och plane-
ringar genomförts, med svensk
medverkan, för att försöka kom-
ma tillrätta med EAF:s problem
och göra ett återinträde i organi-
sationen tänkbart.

Vid en sammankomst mellan
de europeiska förbunden på
IAF:s kongress i oktober 1996
diskuterades detta och man beslöt
att kräva en extra-kongress för
EAF, där nya val skulle ske och
en ny ordning för organisationen
inrättas.

I maj 1997 genomfördes så-
lunda denna extra-kongress i
EAF, där grunderna lades för ett
reformerat, acceptabelt förbund.
Eftersom Sverige tidigare hade ut-
trätt ur EAF var vi inte represen-
terade på denna kongress, men
stod i kontakt med flera av dess
representanter.

Ett nytt möte för EAF är pla-
nerat till januari 1998 i Prag, och
det ställer sig troligt att vi i sam-
band med det kan välja att återin-
träda.

Internationella Aikido-
federationen

IAF, den internationella aikido-
federationen, har vi aldrig haft
några planer att utträda ur. I
svenska perspektiv är den att be-
trakta som betydligt väsentligare
än sin europeiska motsvarighet.

I oktober 1996 höll IAF sin
kongress, som kommer vart fjär-
de år. Denna gång hölls den i
Katsuura, en liten ort norr om
Tokyo som hyser ett budogym-
nasium där också aikido finns på
schemat. Förutom representanter
för Aikikai Hombu dojo � däri-
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bland Doshu Kisshomaru Ueshi-
ba och Hombu dojo Cho Mori-
teru Ueshiba � deltog en lång rad
representanter för de ingående
nationella förbunden. Sverige re-
presenterades av Stefan Stenudd.

Inför kongressen hade Stefan
nominerats till ny generalsekrete-
rare i IAF, efter avgående Peter
Goldsbury, som i sin tur ämnats
för ordförandeposten. Under
kongressen valde dock Stefan att
avsäga sig kandidaturen eftersom
Hombu dojo uttryckt det som
mycket angeläget för dem att de-
ras kandidat H. Somemiya, en av
deras anställda med de internatio-
nella kontakterna som särskilt ar-
betsfält, valdes till uppdraget.
Svenska relationer med Hombu
dojo är av större betydelse än det-
ta uppdrag.

I stället fick Stefan i uppdrag
av IAF:s styrelse att ansvara för
dess Internetsatsning och en web-
sida för IAF � ett projekt som
sakta håller på att realiseras.
Svensk aikido har beslutat att bi-
draga med de små kostnader som
kommer i fråga för projektet.

Kongressen var i övrigt inte
utan intermezzon. Flera utom-
lands boende japanska shihan ut-
tryckte gemensamt missnöje med
såväl IAF som i högre grad Hom-
bu dojos oförmåga att bistå dem.
När kongressen inte fann gehör
för de amerikanska delegaternas
radikala förslag på hur IAF skulle
decimeras och ändra karaktär till i
det närmaste en årsvis återkom-
mande sammankomst utan fast
organisation, förklarade USAF
att de utträdde ur IAF. Den radi-
kala åtgärden torde inte få sär-
skilda konsekvenser för IAF, ej
heller är det troligt att USAF
länge kommer att stå utanför.

I övrigt kännetecknades kon-
gressen av ihärdigt och delikat ar-
bete med revision och behandling

Dangraderingar inom Aikikai

Under verksamhetsåret har följande dangraderingar
utförts inom Aikikai:

1 DAN
Per Almén, Lunds Aikidoklubb Nishio
Mats Andersson, Enighet Nishio
Ulrika Bengtsson, Vanadis Endo
Lars  Bergerwall, Iyasaka Kobayashi
Kenneth Bäckvall, Iyasaka Kobayashi
Magnus Ceder, Vanadis Endo
Filipe Costa, Iyasaka Igarashi
Yvonne Grynfeld, Enighet Nishio
Jonas Hafström, Kristianstad Aikikai Nishio
Mårten  Holmberg, Tsurugi aikidoklubb Endo
Peter Hällström, Iyasaka Kobayashi
Per Kjellson, Brandbergens Aikidoklubb Nishio
Anna Lagerstedt, Iyasaka Kobayashi
Beatrice Le Gall, Iyasaka Igarashi
Peter Mathsson, Iyasaka Igarashi
Birgitta Mohlin, Nuboko/Vanadis Endo
Kennet Nilsson, Kenshinkai Aikido Dojo Endo
Christer Nordling, Iaysaka Kobayashi
Jiri Novotny, Enighet Nishio
Magnus Nylén, Iyasaka Igarashi
Olof Petersson, Umeå aikidoklubb Endo
Svante Resjö, Lunds Aikidoklubb Nishio
Niklas Risberg, Jönköping Nishio
Lauri Salejärvi, Vanadis aikidoklubb Endo
Rudolf Stucki, Sunyata Dojo Kobayashi
Ingemar Svensson, Iyasaka Kobayashi

2 DAN
Björn Bengtsson, Iyasaka Hombu Dojo
Jonas Dahlqvist, Enighet Nishio
Thomas Hellsén, Iyasaka Igarashi
Stefan Jansson, Brandbergens Aikido Nishio
Jan Lindkvist, Isshinkai aikido klubb Endo
Björn Mattson, Iyasaka Kobayashi
Maria Mossberg, Iyasaka Kobayashi
Manuel Niemi, Farsta Aikido Nishio
Robert Norman, Iyasaka Kobayashi
Mathias Olsson, Enighet Nishio
Leif Sunje, Hikari Nishio

3 DAN
Stina Deurell, Lunds Aikido Nishio
Gerard Gremillet, Iyasaka Kobayashi
Håkan Karlsson, Enighet Nishio
Jorma Lyly, Vanadis Endo
Jonas Palm, Lunds Aikido Nishio

4 DAN
Åke Bengtsson, Iyasaka Kobayashi
Thomas Von Gegerfelt, Stockholm Aikikai Kobayashi
Ulf Linde, Iyasaka Kobayashi

5 DAN
Stefan Stenudd, Enighet Nishio

Aikido
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av federationens stadgar. Denna
uppgift är komplicerad, framför
allt eftersom den måste involvera
frågor om beslutsmässiga relatio-
ner mellan IAF och Aikikais
Hombu dojo.

Nästa IAF-kongress kommer
att hållas år 2000 � också då i Ja-
pan, på samma ort.

IT/Internet

Under verksamhetsåret har In-
ternet aktualiserats på flera sätt,
på Budoförbundets och aikidons
bord. Förutom Stefan Stenudds
uppdrag att ordna med IAF:s
webplats, har han också av Budo-
förbundsstyrelsen uppdragits att
göra sammalunda åt SBF. Svensk
budo ska preseneras på den själv-
klara Internetadressen: http://
www.budo.se, vilket dock under
verksamhetsåret ännu inte har ägt
rum.

I samband med uppdraget åt
SBF utverkade Stefan ett samar-
betsavtal med Internetleverantö-
ren Algonet, som ger såväl för-
bundet som samtliga dess med-
lemmar kraftigt rabatterade pri-
ser.

Inom aikidon beslöt styrel-
sen att tillsätta en IT-kommitté att
se över och ansvara för sektionens
Internetsatsning. Tillsättandet
skedde så sent på verksamhetsåret
att kommittén blott hann fast-
ställa ett inledande möte, att hållas
i juli � alltså på  följande verksam-
hetsår. Kommittén består av föl-
jande personer: Ulrik Eklund,
sammankallande, Shahram Khor-
sand, Peter Spangfort, Per Back-
lund och Ulf Lundquist � samt-
liga med omfattande erfarenheter
av Internet, dessutom en god
spridning över landet.

Internet blir i stigande grad
en dominerande informationska-
nal, som till på köpet är förenad
med låga kostnader. Av svensk ai-
kido finns redan de tre stilarna på
nätet:

Iwama ryu:
http://www.iwama-ryu-
aikido.org

Ki:
http://www.algonet.se/~petersp/

Aikikai:
http://www.aikikai-sverige.org

Dessutom är det en lång rad
av klubbarna som har egna hem-
sidor. Med Algonets specialpris
för svensk budo � eller via andra
leverantörer � bör det vara till-
gängligt för varje aikidoklubb att
få upp hemsida och erhålla epost-
adress. Om svensk aikido fram-
gent i sin helhet fungerar sålunda,
kommer information och kom-
munikation att vinna stora förde-
lar.

Aikikai
Aikikaikommittén har, på förslag
av Aikikaiklubbarnas träff i okto-
ber 1996, sedan dess haft följande
medlemmar:

Jan Hermansson, hedersledamot
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Jan Nevelius
Cecilia Ralfe-Stelander
Stefan Stenudd

Den avlidne ledamoten Len-
nart Linder hade ingått i kommit-
tén sedan dess ursprungliga bil-
dande och gjort ett ytterst värde-
fullt arbete för den genom åren.

Kommittén har under verk-
samhetsåret haft tre möten samt
en stundtals intensiv telefonkon-
takt med varandra. Löpande
ärenden som behandling av fuku-
shidoin- och shidoinansökningar,
hantering och uppsikt över gra-
deringar, yttrande vid inval av
Aikikaiklubbar, med flera ären-
den, har hanterats. Dessutom har
ett barngraderingssystem utarbe-
tats, Aikikais graderingsregler re-
viderats samt förberedelser för en
handledning till kyugraderingar
gjorts.

Minegishi sensei, 5 dan. Foto: Magnus Hartman.
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Ett gemensamt Aikikailäger
arrangerades helgen efter nyår i
samarbete med Iyasaka aikido-
klubb. Lägret blev en succé med
över 150 deltagare från hela lan-
det! Under lägret pågick föreläs-
ningar med varierade aikido-
anknutna ämnen (t.ex. etikett
runt graderingar) samt tema-
anpassade aikidopass. Det hela
var mycket uppskattat.

Förberedelser har gjorts för
waka senseis besök i Norden
(Finland och Norge) under som-
maren -97.

Kommittén beslöt att Jan
Nevelius är dess sammankallande,
samt tar över ansvaret för gra-
deringsregistret � med Stefan
Stenudd, som bad att få befrias
från uppdraget, kvar som backup.

Gästande Aikikai-lärare un-
der verksamhetsåret har varit:
Nishio sensei, Kobayashi sensei,
Endo sensei, Igarashi sensei,
Tissier sensei, Noel sensei, Mine-
gishi sensei och Takemori sensei.
Kommittén har varit represente-
rad vid samtliga dessa högt grade-
rade gästlärares besök.

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

Fukushidoin/shidoin

Under verksamhetsåret har föl-
jande utnämningar till fukushi-
doin/shidoin gjorts inom Aiki-
kai:

Fukushidoin
Jörgen Brandt, Renshin Aikido
Dojo
Jonas Dahlqvist, Enighet
Johan Flygare, Stockholm
Aikikai
Bianca Hall, Nuboko
Matts Jaakkola, Järfälla Aikido
Peter Krause, Järfälla Aikido
Richard Lincoln, Renshin
Aikido Dojo

Johan Lindgren, Vanadis
Jan Lindkvist, Isshinkai
Sven Lundqvist, Kfum Uppsala
Aikido
Manuel Niemi, Farsta Aikido
Mathias Olsson, Enighet
Leif Sunje, Hikari
Gunnar Svensson, KFUM
Uppsala Aikido

Shidoin
Åke Bengtsson, Iyasaka
Ulrika Bosaeus, Vanadis
Knut Högvall, Uppsala Budo
Ulf Linde, Iyasaka

Aikidoklubb
Björn Jansson, Karlstad Aikido-
klubb
Sharam Khorsand, Karlstad
Aikidoklubb
Dirk Handzic, Arvika Budo-
klubb
Peter Sahlin, Örebro Aikido
Iwama Ryu
Per-Erik Olsson, Haga Aikido-
klubb

Shodan
Mikael Bede, Göteborgs
Aikidoklubb

Iwama ryu
Dangraderingar

Följande dangrader har utdelats:

Sandan
Elisabeth Helldén, Örebro
Aikido Iwama Ryu

Nidan
Svante Adermark, Göteborgs
Aikidoklubb
Niklas Björklund, Sunne
Aikidoklubb
Claes S. Blixt, Göteborgs

Wilhelm Bilhöfer, Trollhättans
Aikidoklubb
Janne Chessman, Örebro Ai-
kido Iwama Ryu
Tommy Jadeborn, Örebro
Aikido Iwama Ryu
Virpi Korpimäki, Göteborgs
Aikidoklubb
Peter Linder, Göteborgs
Aikidoklubb

Instruktörsutbildning

Under året har tre instruktörs-
utbildningar hållits. Alla utbild-
ningarna har haft mycket god
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uppslutning. Utbildningen har
varit fokuserad på aikidospecifika
frågor och verkat för en kompe-
tenshöjning hos instruktörerna.

Utbildningen har varit upp-
delat så att huvudinstruktörer
först gått utbildningen, därefter
har instruktörer på lägre nivå ge-
nomgått samma utbildning. Ut-
värderingar och uppföljning av
utbildningen är planerad att hållas
med regelbundenhet för att ge en
kvalitetssäkran av gjorda insatser.

Lägerverksamhet

Iwama Ryus lägerverksamhet har
varit mycket intensiv. Ett stort
antal läger på såväl lokal som
riksnivå har genomförts. Följande
stora läger har hållits; Nyårsläger
och Påskläger med Iwama ryu
Aikido Shihan Ulf Evenås, 6 dan,
samt Pingstläger med Ulf Evenås
och Lars-Göran Andersson, 5
dan.

Träningsresor till Iwama,
Japan.

Under året har flera tränande rest
till Iwama, Japan, för att träna un-
der Saito senseis ledning. Det är
ett sätt att utveckla de goda rela-
tionerna till Iwamadojon och inte
minst garantera en hög standard
hos våra tränande.

Graderingskommittén

Följande personer ingår i grade-
ringskommittén: Iwama Ryu Ai-
kido Shihan Ulf Evenås, 6 dan,
Lars-Göran Andersson, 5 dan,
och Göran Hedman 4 dan.

Graderingskommittén har
hållit 4 möten under verksam-
hetsåret. Under året har grade-
ringsbestämmelserna fastslagits
och distribuerats till medlems-
klubbarna.

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

Jan Eriksson   sammankallande
Peter Spangfort

Kommittén har haft fortlöpande
träffar under året samt träffar med
huvudinstruktörer den 15/9 och
1/12 -96 samt 16/2 och 20/4 -97.

Verksamhet

Under året har flera graderings-
läger genomförts samt Yoshigasa-
ki senseis återkommande semina-
rier vid fyra tillfällen.  Dessutom
arrangerade Västerås Ki-aikido
läger med Seth Moberg från Iwa-
ma ryu samt Carsten Möller, Kö-
penhamns Ki-aikido.

I en serie i TV som skulle visa
kvinnor i olika budoarter deltog
Rosemari Millberg för aikido. Pe-
ter Spangfort bistod med plane-
ring och upplägg samt deltog i
framförandet och beskrivningen
av aikido.

Graderingar

Följande graderingar har under
versamhetsåret genomförts:

JOKYU (tredje Ki-graderingen)
Magnus Nilsson, Västerås Ki-
aikido
Thorsten Rink
Vilmos Rimec

SHO-DAN
Magnus Nilsson
Thorsten Rink
Vilmos Rimec

NI-DAN
Jan-Erik Ekelöf, Upplands
Väsby Budoklubb.

Aikido
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Styrelsen

Styrelsen för ju-jutsusektionen
har bestått av följande personer:

Ordförande
Hans Greger, Lidingö

Sekreterare
Ola Johanson, Borgholm

Kassör
Leif Malmenlid, Linköping

Ledamöter
Carina Fridlund, Uppsala
Peter Thalin, Värnamo
Hans Brändström, Umeå
Johan Halvardsson, Emmaboda

På sektionens årsmöte, som hölls
i Solna den 12 oktober 1996, val-
des en ny kasssör, Leif Malmen-
lid, Linköping, i stället för avgå-
ende Bertil Bergdahl. Lena Thel-
berg-Sahlin, Uppsala avgick som
ledamot och efterträddes av Hans
Brändström, Umeå. Övriga sty-
relseledamöter omvaldes.

Styrelsen har sammanträtt 7
gånger under verksamhetsåret
och mötesprotokollen har publi-
cerats  i Jutsu-Nytt.

Styrelsen har framförallt ar-
betat med övergripande frågeställ-
ningar medan kommittéerna sva-
rat för den idrottsliga verksamhe-
ten.

Styrelsen har påbörjat arbetet
med att verka för att ju-jutsu skall
antagas som ett eget förbund in-
om RF.

Att särskilt nämnas är att
sektionens tidning Jutsu-Nytt har
fått en ny redaktör, Ylva Carls-
son, 1:a kyu från Varberg.

Utbildningskommittén har
färdigställt nya D� och C-
instruktörskompendier.

Det kan även noteras att
tävlingsverksamheten i ju-jutsu
ökar. Det blev goda reslutat i VM
i Paris efter en välplanerad sats-
ning. Guld till Johan Blomdahl,

guld till Anna Dimberg, silver till
Jennie Brolin, brons till Lars Pe-
tersson, Ricard Carneborn och
Musse Hasselvall i kamptävling-
en. Guld till Sara Johansson/Ste-
fan Lindström silver till Monica
Laxfors/Isabelle Sarfati,  och
brons till Kåre Nordström/Mor-
gan Nordström i partävlingen.

I övrigt har kommittéerna ar-
betat till stor del självständigt.
Följande kommittéer ingår i ju-
jutsusektionen:

* 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.

Hans Greger

Riksgraderingskommittén

RGK handhar all gradering till
svart bälte i ju-jutsu. (Dangrade-
ring).

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

Följande graderingstillfällen
har erbjudits:
1:a Dan 6/10-96 Uppsala
(1 gradering)
1:a Dan 15/12-96 Bosön
(2 graderingar)
2:a Dan 15/12-96 Bosön
(1 gradering)
3:a Dan 28/3-97 Linköping
(1 gradering)

1:a Dan 20/4-97 Bosön
(3 graderingar)

Följande har godkänts till
dangrader:

1:a Dan 6/10-96 Uppsala
Pernilla Gunnarsson
Linköpings BK
Hanna Winberg Linköpings BK
Peter Hamrén Upplands Bro
BK
Johanna Andersson-Stråberg
Stockholms City JJK

1:a Dan 15/12-96 Bosön
Bruno Fermelin Södertälje JJK
Jarmo Tarvainen Södertälje JJK
Tommy LjungqvistSödertälje JJK
Magnus Littorin Vällingby JJK
Kajsa Björkhem Kalmar BK
Anders Höglund Sundsvalls BK
Peter Johansson Sundsvalls BK
Mats Öman Lunds JJF
Johan Bergqvist Lunds JJF
Patrick Thorén Mora JJK
Henrik Johansson Umeå BK
Per FahlbergUmeå BK

2:a Dan 15/12-96 Bosön
Karl-Åke Sundin Borgholms BK
Jonas Johansson Borgholms BK
Timothy Jarvis Göteborgs JJK

3:e Dan 38/3-97 Linköping
Marlene Norberg Sundsvalls BK
Erik Grönberg Linköpings BK
Emil Enquist Linköpings BK
Pavel Antonsson Dokan Dojo
Göteborg
Michael Aust Upplands Bro
BK
Stefan Lindström Växjö JJK

1:a Dan 20/4-97 Bosön
Jonas Lindholmer Tyresö Judo &
JJK
Marcus Brynolf Tyresö Judo &
JJK
Per Frykholm Radio & TV
JJK
Fia Lindahl Stockholms City JJK
Mattias LiljaUppsala JJK
Krister Hellblom Uppsala JJK
Magnus Sandvall Södertälje JJK
Daniel Svennberg Linköpings BK

Ju-jutsu

Ju-jutsu
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Robert Markström Umeå JJK
Per Gustafsson Umeå JJK
Kalle Jalkanen Umeå JJK
Ville Jalkanen Umeå JJK
Birgith Stenbäck Umeå JJK
Glenn Axelsson Falu JJK
Ulf Björklund Falu JJK
Lena Widorson BK Mifuné
Örebro
Maria Wennerstrand  BK Mifuné
Örebro
Fredrik Örtgård BK Mifuné
Örebro
Kent Gustavsson Kumla JJK
Glenn Bardh BK Samuraj
Jönköping
Mathias Öberg Örnsköldsviks
JJK
Alf Widerberg Eslövs BK
Henrik Säljgård Vansbro JJK
Jörgen Edén Karlstads JJK
Anders Wolke Kalmar BK
Mikael Arvidsson Sandvikens JJK
Conny Magnusson Sandvikens JJK

Totalt antal graderade
1996/1997

1:a Dan   totalt 43
varav män 36
kvinnor 7

2:a Dan   totalt   3
varav män   3
kvinnor 0

3:e Dan   totalt 6
varav män 5
kvinnor 1

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).

Domarutbildning

Under året har det hållits 3 do-
markurser som resulterat i 26 nya
domare. Domarutbildningen har
hållits av vår domaransvarige
Tomas Hermander samt även

Bertil Bergdahl och Hans Bränd-
ström.

Följande har godkänts som
domare:

30/11-1/12-96 i Stockholm
Mikael Starenmo Stockholms
Goshin JJK
Daniel Petersson Kalmar BK
Conny Mathiesen Ippon JJK
Cecilia Bröms Stockholms
City JJK
Hanna Lehto-Pioronen Söder-
tälje JJK
Anderz Holm Högdalens BK

6-8/12-96 i Umeå
P-O Östberg Umeå BK
Kajsa Rosén Umeå BK
John Pääkkönen Umeå BK
André Haraldsson Umeå BK
Andreas Dahlberg Umeå BK
Irene Brändström Umeå BK
Leif Berglund Umeå BK
Jörgen Sjögren Umeå BK
Örjan Ovesen Umeå JJK
Kleit Jehad       Örnsköldsviks JJK
Marina Hagstedt Örnsköldsviks
JJK
Lennart Gidlöf Örnsköldsviks
JJK

28-30/3-97 i Linköping
Mats Lundbäck Kalmar BK
Karen Pacull Stockholms JJ
Dojo
Maria Lundbäck Stockholms JJ
Dojo
Susanne Leman Borlänge JJK
Malin Dotzsky Borlänge JJK
Linda Larsson Borlänge JJK
Patrik Joon Borlänge JJK
Ulf T Häggman Mora JJK

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  4: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

Landslaget

Kapten för kamplandslaget har
under verksamhetsårets första
hälft 960701 - 961231 varit Ing-
emar Sköld. Under den senare
hälften 970101 - 970630 har Lars
Petersson tagit över ansvaret. Ulf
Bäckström för parlandslaget.

Landslagsgrupper om 3 per-
soner  i varje viktklass i kamp-
tävlingen och 3 par i varje klass i
partävlingen ger en stabil grupp
med stor lagkänsla och årets
landslagsgrupper är nu i full gång
med uppladdningen för nästa
mästerskap.

VM, 23-24/11-1996, Paris,
Frankrike.

Resultat, kamptävling, herrar:
-62 kg
1:a Frankrike, Milinari Kelly
2:a Holland, Morren Taco
3:a Sverige, Musse Hasselvall
3:e Spanien, Gasco Daniel
-72 kg
1:a Sverige, Johan Blomdahl

Sex nya 3:e danare på påsk-97.  Pavel
Antonsson, Michael Aust, Erik Grön-
berg, Emil Enqvist, Marlene Norberg
och Stefan Lindström.
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2:a Holland, Van Rijt Michel
3:a Brasilien, Yamasaki Fernan-
do
3:a Spanien, Perez Alexi
-82 kg
1:a Frankrike, Amoussou Bert-
rand
2:a Holland, Reijtdijk Ben
3:a Sverig, Ricard Cerneborn
3:a Spanien, Moreno Juan
-92 kg
1:a Frankrike, Hugonnier Lion-
nel
2:a Tyskland, Gohrmann Joha-
cim
3:a Sverige, Lars Petersson
3:a Österrike, Ganselmayer
Hanne
+92 kg
1:a Frankrike, Julve Christophe
2:a Spanien, Vega Ivan
3:a Holland, Derks Wilfred
3:a Brasilien, Figueiredo Marcelo
5:a Sverige, Henrik Lidberg

Resultat, kamptävling, damer:

-58 kg
1:a Frankrike, Delvingt Lauren-
ce
2:a Holland, Oostlander Esther
3:a Tyskland, Limmer Ulrike
3:a Spanien, Gomez Sonia
5:a Sverige , Annika Lindau
-68 kg
1:a Sverige, Anna Dimberg
2:a Tyskland, Niendorf Ute
3:a Italien, Mennillo Giuseppina
3:a Spanien, Moreno Francisca
+68 kg
1:a Danmark, Pia Larsen
2:a Sverige, Jenny Brolin
3:a Frankrike, Sionneau Lauren-
ce
3:a Tyskland, Rasch Michaela

Resultat, par:  Herrar
1:a Slovenien
2:a Danmark
3:a Sverige, Kåra Nordström/
Morgan Nordström
3:a Frankrike

Resultat, par:  Damer
1:a Danmark
2:a Sverige, Isabelle Sarfati/
Monika Laxfors
3:a Frankrike
3:a Holland

Resultat, par:  Mixed
1:a Sverige, Sara Johansson /
Stefan Lindström
2:a Italien
3:a Frankrike
3:a Österrike

Lagkapten: Ingemar Sköld
Coacher: Ingemar Sköld (kamp),
Ulf Bäckström (par)
Svenska domare: Hans Bränd-
ström, Thomas Hermander

Lag-SM kamp 22/2-1997   Hög-
dalen, Stockholm:

1:a Stockholms Ju-jutsu Dojo,
Stockholm
2:a Umeå Budoklubb, Umeå
3:a Nacka Ju-jutsuklubb,
Stockholm
4:a Högdalens Budoklubb,
Stockholm
5:a Borlänge Ju-jutsuklubb,
Borlänge
6:a Linköpings Budoklubb,
Linköping

SM 97-04-06 i Timrå, Kamp-
tävling

Resultat herrar:
- 62 kg
1:a Musse Hasselvall, Nacka
2:a Jan Olsson, Uppsala
3:a Magnus Larsson, Borlänge
- 72 kg
1:a Johan Blomdahl, Herrljunga
2:a Samuel Lundberg, Umeå
3:a Niklas Poijes, Nacka
- 82 kg
1:a Ricard Carneborn, Nacka
2:a Lars-Olov Allerhed, Bor-
länge
3:a Håkan Arvidsson, Kalmar
- 92 kg
1:a Mikael Smith, Linköping

2:a Morgan Stoppert, Linkö-
ping
3:a Fredrik Johansson, Öster-
sund
+ 92 kg
1:a Magnus Cederblad, Stock-
holm
2:a Mattias Forsberg, Högdalen
3:a Niclas Sjöberg, Jönköping

Resultat damer:
- 58 kg
1:a Ingela Viktorsson, Umeå
2:a Annelie Notström, Nacka
3:a Marie Wilhelmsson, Högda-
len
- 68 kg
1:a Anna Dimberg, Uppsala
2:a Åsa Bertilsson, Umeå
3:a Anna Fransson, Umeå
+ 68 kg
1:a Jennie Brolin, Uppsala
2:a Åsa Ulfsdotter-Kjellman,
Östersund

SM 97-04-06 i Timrå, Par-
tävling

Resultat herrar:
1:a Kåre Nordström/Morgan
Nordström, Timrå JJK
2:a Kenneth Linnarkrans/Kjell
Bornemo, Linköpings BK
3:e Björn Hallstig/Thomas
Strandberg, Umeå BK

Resultat mixed:
1:a Sara Johansson/Stefan
Lindström, Växjö JJK
2:a Lena Kuismin/Fredrik
Rosén, Hudiksvalls JJK
2:a Ulrika Fyrhake/Thomas
Åström, Högdalens BK

Resultat damer:
1:a Isabelle Sarfati/Cecilia
Bröms, Upplands Bro JJK/
Sthlm City JJK
2:a Johanna Hjorteen/Åsa Lind-
berg, Sundsvall BK

Förutom SM har följande
tävlingar arrangerats av landets
klubbar:

Ju-jutsu
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* Växjö, Göta Open den 28-29
/9 med både Par- och Kamp-
tävling.
* Björksta Cup den 1/3, kamp-
tävling
* Dalafighten 96-10-26, kamp-
tävling
* Viking Cup den 1/3, partäv-
ling.

Internationellt har flera per-
soner representerat i Danish
Open.

Bertil Bergdahl

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén (UK)
handhar all licensgivande instruk-
törsutbildning i sektionen. Ord-
förande 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. Un-
der hösten genomfördes en elit-
instruktörsträff den 20/9 i Stock-
holm och i samband med svart-
bälteslägret på Bosön den 21-22/9
gavs möjlighet för landets A-in-
struktörer att uppdatera och för-
länga sin instruktörslicens. Under
sektionens påskläger arrangerade
UK bl.a. en föreningsutvecklings-
kurs för ju-jutsuledare, samt en
idrottsskadekurs speciellt anpas-
sad för ju-jutsu.

Den sedan tidigare påbörjade
översynen av utbildningssystemet
och revideringen av kurskomp-
endierna har fortsatt. Under året
har D-instruktörskompendiet re-
viderats och tryckts, C-instruk-
törskompendiet färdigställts och
tryckts, samt framtagningen av B-
instruktörskompendiet fortsatt. I
samarbete med PR-kommittén
har UK färdigställt kursmaterial
för föreningsutvecklingskursen
och tillsammans med barnkom-

mittén har arbetet med att ta fram
nya barnkurskompendier fort-
satt.

Följande licensgivande
instruktörskurser har genom-
förts under verksamhetsåret:

C-Kurs  Öland  1-3/7-96
28 deltagare
C-Kurs  Örebro  4-6/10-96
31 deltagare
C-Kurs  Umeå  11-13/10-96
26 deltagare
C-Kurs Bosön  6-8/12-96
27 deltagare
B-Kurs Bosön  6-9/2-97
28 deltagare
A-Kurs Bosön  1/5-4/6-97
12 deltagare
B-Kurs Öland  28/6-1/7-97
8 deltagare

BK
Anders Wolke 1 kyu Kalmar
BK
Johnny Davidsson 2 kyu Lunds
JJF
Alf Widerberg 1 kyu Lunds
JJF
Jonas Nilsson 2 kyu Ronneby
JJK
Olli Linkilä 1 kyu Sthlm
City JJK
Sten Collander 1 dan Sthlm
Polisens JJK
Khosrow Adibzadhe 3 kyu
Vindelns JJK
Petra Flour 3 kyu Växjö
JJK
Åsa Pettersson 2 kyu Växjö
JJK
Linda Strömberg 1 kyu Växjö
JJK

Godkända C-instruktörer
1-3/7-96 Öland

Stefan Björkman 1 dan Kalmar
BK
Linda Enarsson 1 dan Kalmar
BK
Fredrik Lindahl 1 kyu Kalmar
BK
Cecilia Nyström 2 kyu Kalmar
BK
Janet Smedberg 2 kyu Kalmar

Susanne Leman 2 kyu Borlänge
JJK
Sten Bengtsson 2 kyu Emma-
boda JJK
Björn Israelsson 3kyu Emma-
boda JJK
Peter Christersson 2 kyu Eslövs
BK
Malin Jonsson 1 kyu Göte-
borgs JJK
Tomas Andersson 2 kyu Hudiks-

12 nya A-instruktörer på Bosön. Kursledare Hans Greger, André Gullbrand, Sten
Collander, Olof Dahlstedt, Richard Bolmgren, Tomas Hellman, Conny Mathiesen,
Thommy Ljungqvist, Olle Håstad, Niclas Sjöberg, Irene Brändström, Thomas Nils-
son och Robert Markström.
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valls JJK
Johan Carlström 2 kyu Hudiks-
valls JJK
Erik Ekstrand 3 kyu Hudiks-
valls JJK
Martin Einarsson 2 kyu JJK
Samurai Jönköping
Peter Söderström 1 kyu JJK
Samurai Jönköping
Charlie Hognell 2 kyu BK
Hiyama Varb.
Christer Andersson 1 kyu
Vårgårda JJK
Mickael Brunnegård 1 kyu
Västerås JJK

Godkända C-instruktörer
4-6/10-96 Örebro

Susanna Fredriksson 1 dan
Mifuné, Örebro
Stefan Lahall 1 dan Mifuné,
Örebro
Maria Wennerstrand 1 kyu
Mifuné, Örebro
Göran Björkegren 2 kyu Mifuné,
Örebro
Jonas Bennman 3 kyu Mifuné,
Örebro
Esko Yliharju 2 kyu Mifuné,
Kumla
Cathrine Karlsson 2 kyu Kumla
JJK
Jim Persson 2 kyu Kumla
JJK
Jonas Karlsson 2 kyu Kumla
JJK
Mathias Andrén 3 kyu Kumla
JJK
Ulrika Bremer 2 kyu Köpings
JJK
Jonas Hall 1 kyu Leksands
JJK
Erik Dalin 2 kyu Leksands
JJK
Leif Malmenlid 1 dan
Linköpings BK
Mikael Ögren 1 kyu
Linköpings BK
Paul Persson 1 kyu
Linköpings BK
Fredrik Ekman 1 kyu
Linköpings BK
Johan Bergqvist 1 kyu Lunds
JJF
Åsa Olofsson 1 kyu Lunds
JJF
Henrik Rothén 2 kyu Lunds
JJF
Mats Burström 2 kyu Lunds

Annika Nilsson 2 kyu Ronneby
JJK
Stefan Näsman 3 kyu Ronneby
JJK
Patrick Glad 2 kyu Västerås
JJK
Tom Johansson 3 kyu Västerås
JJK
Jehad Kleit 1 kyu Örn-
sköldsviks JJK
Sandra Jacobsson 1 kyu Örn-
sköldsviks JJK
Anette Nordström 1 kyu Örn-
sköldsviks JJK
Veronica Nordström 1 kyu
Örnsköldsviks JJK
Marina Hagstedt 2 kyu Örn-
sköldsviks JJK
Jannice Backman 2 kyu Örn-
sköldsviks JJK

Godkända C-instruktörer
11-13/10-96 Umeå

Jessica Åkerman 1 kyu Umeå
BK
Per Fahlberg 1 kyu Umeå
BK
Henrik Johansson 1 kyu Umeå
BK
Åsa Johansson 1 kyu Umeå
BK
Anders Larsson 1 kyu Umeå
BK
Helena Hörberg 2 kyu Umeå
BK
Hans Hörberg 2 kyu Umeå
BK
Anna Cederblad 2 kyu Umeå
BK
Carita Johansson 2 kyu Umeå
BK
Mohamed Dekhla 2 kyu Umeå
BK
Joakim Gustafsson 2 kyu Umeå
BK
Joakim Hallstig 2 kyu Umeå
BK
Kristina Rahm 2 kyu Umeå
BK
Christine Johansson 2 kyu
Umeå BK
Hossein Iranpour 3 kyu Umeå
BK
Magnus Arvidsson 3 kyu Umeå
BK
Nicklas Arvidsson 3 kyu Umeå
BK
Nicklas Lindgren 3 kyu Umeå
BK

Örjan Owesson 1 dan Umeå
JJK
Robert Markström 1 kyu Umeå
JJK
Per Gustafsson 1 kyu Umeå
JJK
André Andersson 2 kyu Umeå
JJK
Olof Degerman 2 kyu Umeå
JJK
Ulf Nyberg 2 kyu Skellefteå
JJK
Petter Viklund 2 kyu Skellefteå
JJK
Anders Persson 2 kyu Skellefteå
JJK

Godkända C-instruktörer
6-8/12-96 Bosön

Johnny Olsson 2 kyu Lidingö
JJK
Marie Jonsson 2 kyu Lidingö
JJK
Karin Rangne 2 kyu Lidingö
JJK
Hans Brantås 2 kyu Lidingö
JJK
Lars Ohlander 2 kyu Norrkö-
pings JJK
Carl-Johan Ringholt 3 kyu
Norrköpings JJK
Andreas Berndtsson 2 kyu
Värö BK
Ulrika Strand 2 kyu Värö BK
Annika Tengstedt 2 kyu Älvsjö
JJK
Johan Klange 2 kyu Älvsjö
JJK
Johan Landgren 2 kyu Älvsjö
JJK
Stefan Steise 2 kyu Kista JJK
Tomas Sandberg 1 kyu Sollen-
tuna JJK
Jenny Moberg 2 kyu Radio &
TV:s JJK
Richard Bolmgren 1 dan Nacka
JJK
Aisha Sirasha 2 kyu
Lidköpings BK
Asuman Köylüoglu 2 kyu
Lidköpings BK
Kim Olausson 1 dan Dokan
Dojo
Christian Brislow 2 kyu Dokan
Dojo
Thomas Larsson 1 kyu Bujin JJK
Mikael Dahlberg 2 kyu Bujin JJK
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André Angantyr 1 kyu Lödde
JJK
Fredrik Högenberg2 kyu Lödde
JJK
Martin Havimäki 1 kyu Forshaga
JJK
Jesper Runemark 2 kyu Karlstads
JJK
Daniel Lind 2 kyu Karlstads
JJK
Håkan Hesselgren 2 kyu Upplands
Bro BK

Godkända B-instruktörer
6-9/2-97 Bosön

Fredrik Nyman 1 dan
Sundsvalls BK
Jim Persson 1 kyu Kumla
JJKLogi
Sten Collander 1 dan Sthlm
Polisen JJK
Linda Enarsson 1 dan Sthlm
City JJK
Richard Bolmgren 1 dan Nacka
JJK
Stefan Forsman 1 dan Kista JJK
Yngve Gyllby 1 dan Kista JJK
Johan Nykänen 1 kyu
Enköpings JJK
Tore Dahlström 1 kyu
Enköpings JJK
Kent Pettersson 1 kyu Gävle
JJK
Esa Valkeinen 1 kyu Gävle
JJK
Anna Dimberg 2 dan Uppsala
JJK
Krister Hellblom 1 kyu Uppsala
JJK
Ulrika Bergman 1 kyu Uppsala
JJK
Elisabeth Bagge 2 dan Uppsala
JJK
Mattias Lilja 1 kyu Uppsala
JJK
Conny Magnusson 1 kyu Sandvi-
kens JJK
Birgitta Johansson 1 kyu Sandvi-
kens JJK
Maria Gustafsson 1 kyu Leksands
JJK
Joakim Nyberg 1 dan Leksands
JJK
Marcus Sabel 1 kyu Ronneby
JJK
Marcus Grahn 1 kyu Yoi JJK
Mullsjö
Stefan Björkman 1 dan Kalmar
BK

Rickard Bäckström1 kyu Kalmar
JK
Robert Markström 1 kyu Umeå
JJK
Patrick Thorén 1 dan Borlänge
BK
Malin Dotzsky 1 dan Borlänge
B
Christer Ekman 1 dan Hög-
dalens BK

Godkända A-instruktörer
31/5-4/6-97 Bosön

Robert Markström 1 dan Umeå
JJK
André Gullbrand 2 dan Umeå
BK
Irene Brändström 1 dan Umeå
BK
Tommy Ljungqvist1 dan Söder-
tälje JJK
Tomas Hellman 2 dan Söder-
tälje JJK
Olof Dahlstedt 1 dan BK
Samuraj Jönköping
Niclas Sjöberg 1 dan BK
Samuraj Jönköping
Conny Mathiesen 1 dan Ippon
JJK
Sten Collander 1 dan Stock-
holms Polisens JJK
Richars Bolmgren 1 dan Nacka
JJK
Olle Håstad 1 dan Uppsala
JJK
Thomas Nilsson 1 dan Karlstads
JJK

Godkända B-instruktörer
28/6-1/7-97 Öland

Pär Carlsson 1 dan Sandvi-
kens JJK
Michael Bäckström 1 dan
Mönsterås JJK
Anna Gustafsson 1 dan Västerås
JJK
Anders Wolke 1 dan Kalmar
BK
Janet Smedberg 1 kyu Kalmar
BK
Cecilia Nyström 1 kyu Kalmar
BK
Magdalena Sandblom 1 kyu
Växjö JJK
Bo Olander 1 kyu Sollen-
tuna BK

Totalt har godkänts:
A-instruktörer   12 st
B-instruktörer   36 st
C-instruktörer 112 st

Tony Hanson

Barnkommittén

Barnkommittén handhar sektion-
ens barn- och ungdomsverksam-
het.

Barnkommittén har bestått
av ordförande Johan Halvardsson
samt ledamöterna  Åsa Bertilsson
och Anna Fransson.

Barnkommittén har haft re-
gelbundna telefonkontakter, samt
flera protokollförda möten.

Barnkommittén har under
verksamhetsåret reviderat mon-
systemet. Förslag har varit ute på
remiss i två omgångar.

Barnkommittén har under
året tillsammans med Stefan
Björkman från Kalmar BK och
delar av duolandslagsgruppen ta-
git fram ett förslag till duotäv-
lingssystem för ungdomar.

Duotävlingsträningsläger ar-
rangerats av BK vid två tillfällen
och platser: Mora och Umeå.

Fortbildning för barnin-
struktörer med presentation av
tävlingssystemet och revideringen
av monsystemet har genomförts
vid tre tillfällen och platser: Mora,
Täby och Nybro.

Barnsommarläger har arrang-
erats i Timrå och Löttorp/Öland.

Timrålägret arrangerades av
Timrå JJK och samlade ca 35 del-
tagare från Timrå JJK och Sunds-
valls BK.

Instruktörer var Kåre Nord-
ström, Anders Lodin och Marga-
reta Selander.

Löttorpslägret arrangerades
av BK och samlade ca 45 barn
från Täby JJK, SV Stern Britz
Tyskland, Stockholms City JJK,
Nacka JJK, Mora JJK, Linkö-
pings JJK, Kalmar BK, Eslövs
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BK, Borgholms BK, Allingsås
JJK och Nybro JJR.

Instruktörer var Johan Hal-
vardson, Emil Gustafsson, Hen-
rik Andersson, Stefan Björkman,
Mats Lundbäck och Robert
Markström.

Under verksamhetsåret har
följande barninstruktörsutbild-
ningar arrangerats:

Umeå 16-17/11-97
27 deltagare
Luleå 22-23/2-97
19 deltagare

Totalt har under verksamhetsåret
utbildats 46 nya barninstruktörer.

Följande har godkänts till
barninstruktörer:

Umeå 16-17/11-96.
Kursledare: Johan Halvardsson
Magnus Hammarström BK Nord
André Gullbrand Umeå BK
Anna Cederblad Umeå BK
Anna Sjöström  Umeå BK
Birgitta Jonsson  Umeå BK
Björn Hallstig Umeå BK
Carita Johansson Umeå BK
Hans Brändström Umeå BK
Helena Hörberg Umeå BK
Hossein Iranpour Umeå BK
Irene Brändström Umeå BK
Jessica Åkerman Umeå BK
Joakim Gustafsson Umeå BK
Magnus Arvidsson Umeå BK
Mattias AlgeUmeå BK
Nicklas Arvidsson Umeå BK
Pär Anserud Umeå BK
Tomas Nyberg Umeå BK
André Andersson Umeå JJK
Olof Degerman Umeå JJK
Andreas Johansson Umeå JJK
Kent Johansson Umeå JJK
Örjan Hägglund Umeå JJK
Jehad Kleidt Örnsköldsviks JJK
Lennart Gidlöf Örnsköldsviks
JJK
Marina Hagstedt Örnsköldsviks
JJK
Sandra Jakobsson Örnsköldsviks
JJK

Luleå 22-23/2-97
Kursledare: Ulf Bäckström
Fredrik Andersson Hudiksvall JJK
Magnus Broheden Hudiksvall JJK

Johan Hallman Kalix JJK
Timo Erikoinen Kalix JJK
Anders Ruuth Luleå JJK
Daniel Hallgren Luleå JJK
Daniel Sundqvist Luleå JJK
Erik Aitomäki Luleå JJK
Ingela Hammarlund    Luleå JJK
Mats Bäckström Luleå JJK
Roger Carlsson Luleå JJK
Sara Markstedt Luleå JJK
Tomas von Kalm Luleå JJK
Anders Grundberg Sundsvalls BK
Björn Ramsell Sundsvalls BK
Daniel Bergman Sundsvalls BK
Daniel Nygren Sundsvalls BK
Måns Jeppsson Sundsvalls BK
Tomas Persson Sundsvalls BK

Johan Halvardson

Damkommittén

Damkommittén arbetar för att få
fler tjejer att stanna kvar och
träna, instruera, gradera och på
övriga sätt engagera sig i svensk
Ju-jutsu. Organisatoriskt består
Damkommittén av en central sty-
relse med fyra ledamöter. Vidare
finns fyra regionsrepresentanter
fördelade på den norra regionen
(2 st), den mellersta (1 st) och den
södra regionen (1 st). Region-
representanten har i uppgift att
fungera som en länk mellan tjej-
representanterna ute i klubbarna
och Damkommittén centralt.

Damkommittén har under
det gångna verksamhetsåret be-
stått av följande personer: Lena
Thelberg Sahlin (ordf), Berit
Abrahamsson Hornvall, Carina
Fridlund samt Annika Tengsted.
Annika är ny ledamot i Dam-
kommittén sedan oktober 1996.
Under Lenas mammaledighet,
från mars 1997, fungerar Carina
som ställföreträdande ordfö-
rande. Damkommittén har haft 8
protokollförda möten.

Damkommittén arrangerade
961123-24 en uppföljning på
förra årets instruktörskurs för
tjejer. Kursen hölls i Uppsala och
årets tema var praktiskt ledarskap

och innehåll bl.a. problem-
baserade övningar. Totalt deltog
15 kvinnliga instruktörer. Förelä-
sare på kursen var Peter Hag-
skjöld och Tony Hansson.

Det årliga återkommande
lägret "För alla - av tjejer" sam-
lade 65 deltagare. Instruktörer var
Kickan Cook, Pia Larsen, Cissi
Bröms och Maria Mossberg. Läg-
ret gick av stapeln 970301-02 i
Uppsala.

Årets tjejträff på påsklägret
samlade 42 tjejer som bl.a. disku-
terade Damkommitténs verksam-
het samt hur regions- och tjej-
representanterna ska fungera. Det
framkom vidare att problemet
inte ligger i att få tjejer att pröva
på ju-jutsu, utan att få dem att
stanna kvar och fortsätta träna.

Ett av Damkommitténs mål
är att öka antalet kvinnliga in-
struktörer. Som ett led i denna
strävan har Damkommittén
sponsrat ett antal kvinnliga
instruktörers deltagande i A- och
B-instruktörskurser.

Damkommittén har varit re-
presenterad vid tjejlägret i Var-
berg 960802-04, vid Fighting se-
minarium för tjejer arrangerat av
Stockholm Wing Tao Klubb samt
vid Stockholms Budoförbunds
Damkommittés dambudoläger.

Lena Thelberg Sahlin

PR-kommittén

PR-kommittén bildades under
våren 1995 för att handha sek-
tionens PR-verksamhet. Under
verksamhetsåret 1996/1967 har
PR-kommittén haft tre proto-
kollförda möten.

Ordförande har varit Ola Jo-
hanson, med ledamöterna Micaela
Rogersten, Peter Rosendahl och
P-O Östberg. Mikael Bengtsson
har varit adjungerad under två
möten och Jonas Johansson har
varit adjungerad under ett möte.

Ju-jutsu
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PR-kommittén arbetar i hu-
vudsak med att marknadsföra Ju-
jutsu externt och internt, dvs mot
såväl befintliga som potentiella
nya medlemmar. Detta sker bl.a.
genom massmediakontakter,
medverkan vid olika utställning-
ar, sponsring och framtagande av
PR-material.

Följande arbete har utförts
under verksamhetsåret:
* Utbildningsmaterialet om
"Världens bästaJu-jutsuklubb"
har presenterats
* Arbetat vidare med material
om hur en Ju-jutsuklubb startas
* Ju-jutsusektionen deltog vid
Vattenfestivalen i Stockholm 1996
* Ju-jutsuns Dag genomfördes
i alla Ju-jutsuklubbar 31 augusti
1996
* En Ju-jutsualmanacka för
1997 har tagits fram och sålts till
klubbarna
* Ju-jutsusektionens hemsida
på Internet: www.ju-jutsu.se, är
klar

* En fototävling har genom-
förts, där resultatet redovisats i
Jutsu-nytt
* Annonser för sektionens PR-
material har införts i Jutsu-nytt
* PR-material har tagits fram
inför Ju-jutsu EM som hålls i
Sverige 1997

Även om det inte är kommit-
téns förtjänst kan vi till PR-fram-
gångarna notera att Eurosport i
februari 1997 sände samtliga
finalmatcher från Ju-jutsu VM i
november 1996, ett VM där Sve-
rige hade stora framgångar.

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

Internationell verksamhet

Svenska Budoförbundet och dess
ju-jutsusektion är medlem i
(EJJU) Europeiska Ju-jitsu Unio-
nen och (IJJF) Internationella Ju-
jitsu Federationen.

Ju-jutsusektionen  har flitigt
deltagit i flera  internationella ju-
jutsuarrangemang.

Sverige hade flera  deltagare
på Internationella  Ju-Jitsu Fede-
rationens sommarläger i Spanien i
juli-96.

Sverige deltog med komplett
lag i VM i Paris, i november 1996
med ett antal medaljer som resul-
tat. Särskilt bör nämnas Sara Jo-
hansson och Stefan Lindström
som tog guld i partävlingen samt
Johan Blomdals och Anna Dim-
bergs guld i kamptävlingen.

Hans Greger som ordförande
och Bertil Bergdahl som sekrete-
rare har deltagit vid möten i IJJF:s
tekniska kommitté.

Internationell representation

Sverige har haft följande interna-
tionella representation:

Hans Greger
ordförande i Internationella Ju-
Jitsu Federationens Tekniska
Kommitté.

Hans Greger
ledamot i Nordiska Ju-jutsu För-
bundet.

Paul G Höglund
kassör i Europeiska Ju-Jitsu
Unionen.

Paul G Höglund
kassör i Internationella Ju-Jitsu
Federationen.

Bertil Bergdahl
sekreterare i Internationella Ju-
Jitsu Federationens Tekniska
Kommitté.

Anders Bergström
kassör i Nordiska Ju-jutsu För-
bundet.

Utmärkelser

Förtjänsttecken
Svenska Budoförbundets förtjänst-
tecken har utdelats till följande
personer:

Valör 1
Berit Östbjerg Värö BK
Jess Östbjerg Värö BK
Rikard Rönnlund Värö BK
Mikael Nordenhög       Kalmar BK

Valör 2
Raymond Matocka       Kalmar BK
Björn Göransson       Kalmar BK

Valör 3
Boris Pihl Värö BK
Staffan Magnusson        Älvsjö JJK

Valör 4
John Östbjerg Värö BK

Valör 5 (högsta valör)
Per Henrik Sjöström       Umeå BK
Hans Brändström   Umeå BK/JJK
Lennart Collan        Järfälla BK
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Stora Grabbars märke
Kåre Nordström Timrå JJK
Morgan Nordström Timrå JJK

Björn Hornwalls minnesfond
Stipendium ur Björn Hornwalls
Minnesfond på 5.000 kr har till-
delats:
Kenth Olsson Kumla JJK

Stora Tipsstipendiet
Cecilia Bröms Stockholm City
JJK

Jutsu-nytt

Sektionstidningen JUTSU-
NYTT har utkommit med 4
stycken 28-sidiga nummer under
året. Tidningen sänds ut till samt-
liga medlemmar via klubbarna.

Ansvarig utgivare och redak-
tör har varit Ylva Carlsson.

Nya klubbar

Inga nya klubbar har anslutits till
ju-jutsusektionen under verksam-
hetsåret.

Klubbar som utgått

Malungs JJK,  Dalarna
Örebro JJK,  Örebro
Budokwai Stockholm, ju-jutsu,
Stockholm
Trosa-Vagnhärads BK,  Söder-
manland
Lycksele JJK,  Västerbotten
Karlshamns JJK,  Blekinge

Påsklägret

Sektionens största arrangemang
under året var Påsklägret i Linkö-
ping med ca 500 deltagare. Det
var 23: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
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Totalt antal godkända dangrader i ju-jutsusektionen

Faktaruta ju-jutsu

Antal medlemmar 8.900 st
Antal klubbar             113 st
Antal styrelsemedlemmar   7 st
Antal styrelsemöten   7 st
Antal kommittéer   6 st

Antal graderingar 96/97 8 st
Antal graderingar 95/96 20 st
Antal graderingar 94/95 22 st
Antal graderingar 93/94 14 st

Antal nya klubbar 96/97   0 st
Antal nya klubbar 95/96   7 st
Antal nya klubbar 94/95 11 st
Antal nya klubbar 93/94   8 st

Totalt antal instruktörer:
Antal stilchefer 1 st
Antal riksinstruktörer   1 st
Antal elitinstruktörer 11 st
Antal A-instruktörer 112 st
Antal B-instruktörer 216 st
Antal C-instruktörer 408 st
Antal Barn-instruktörer 360 st

Antal instruktörskurser 96/97:
A-kurs 1 st   12 deltagare
B-kurs 2 st   36 deltagare
C-kurs 4 st 112 deltagare
Barnkurs 2 st   46 deltagare

Totalt antal Domare:
Nationella 83 st
Internationella 10 st

Antal nationella tävlingar 96/97:
Kamptävlingar   4 st
Partävlingar   3 st

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

Totalt antal VM-medaljer:
Guld kamp   4 st
Silver kamp   2 st
Brons kamp 10 st
Guld par   2 st
Silver par   3 st
Brons par   1 st

Antal  registrerade dangrader:
antal totalt      under 96/97

  1 dan       697 st 43 st
  2 dan       144 st   3 st
  3 dan         39 st   6 st
  4 dan         15 st   0 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

1970        73         76         79         82        85          88         91        94          97      2000       03       06

     1970        73         76         79         82        85          88         91        94          97      2000       03       06
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Karate
Vid verksamhetsårets slut fanns
registrerat 333 föreningar med
sammanlagt 19.000 medlemmar i
Svenska Budoförbundets karate-
sektionen  vilket är något mindre
än före- gående år.

Sektionsstyrelsen har bestått
av följande personer: Owe
Stjernström ordförande, Virpi
Alajarva sekreterare, Wilhelm
Guldbrand kassör och ledamöter
Håkan nygren, Görgen Larsson
och Leslie Jensen. Suppleanter
har Luciano Macri och Mikael
Jansson varit. Styrelsen har sam-
manträtt sju gånger.

Ekonomin är i balans och fö-
regående års överskott har an-
vänts på avsett sätt dvs till att
täcka merkostnaderna för vårt
deltagande i VM i Sydafrika. Där-
till har stora ekonomiska insatser
gjorts för att stärka tävlings-
verksamheten inom landet genom
inköp av tävlingsmattor och stöd
till tävlingsarrangörer.

Landslagets framgångar har i
år varit av mycket stor betydelse.
Theresia Larssons guldmedalj vid
VM och Reza Mohsenis brons är
i särklass. Fredrik Hulténs brons
vid EM är också mycket gläd-
jande.

Theresias vinst vid VM och
ett omfattande PR-arbete därefter
har resulterat i mycket positiv
uppmärksamhet i såväl press, ra-
dio och TV. Värdet av detta är
naturligtvis mycket stort.

1975 valdes den första
taekwondoklubben in som med-
lem i Sv. Budoförbundet och
karatesektionen. Ett stort antal år
stod Taekwondon för en stor del
av sektionens och förbundets till-
växt och 1994 organiserade de sig
i en egen sektion.

Det ökade medlemsantalet
gav tillskott av pengar och ökad
uppmärksamhet.

I år har de bildat eget för-
bund och accepterats som sådant
av Riksidrottsförbundet.

Det är en för Svenska Budo-
förbundet negativ förändring
som bl. a resulterar i mindre
pengar och en tillspetsad
konkurrenssituation för upp-
märksamhet i media.

Uppmärksamhet i media är i
sin tur grunden för framtida möj-
ligheter att få sponsorer till vår
verksamhet. Nu minskar våra
möjligheter och konkurrensen
skärps.

Motståndaren är definierad
och tävlingen tydliggörs.

För att möta detta måste vi
kraftsamla kring ett antal täv-
lingar och gemensamma  arrang-
emang. Skall detta bli framgångs-
rikt måste varje klubbledare ar-
beta för att våra arrangemang får
deltagare och publik.

Karatesektionens styrelse har
sedan länge haft en uttalad vilja
att hålla samman såväl sektionen
som förbundet. Vi bidrog aktivt
till ett mycket ambitöst försök att
skapa en gemensam tidning.

Fösöket  misslyckades.
Vi har drivit gemensam ut-

bildning och PR som givna ge-
mensamma mål.

Även detta har mött mot-
stånd och misslyckats.

I förbundet har starka krafter
länge verkat för att bryta ner
verksamheten i stilar, arter och
egna förbund.  Föregående års-
möte resulterade i ett nytt för-
bund och att Jujutsusektionen
uttalade en vilja att de också så
snart det går vill bryta sig ur
Svenska Budoförbundet.

Sektionsstyrelsen har tvingats
inse och anpassa sig till att det på

förbundsnivå inte finns så mycket
ambition och vilja att arbeta för
gemensamma mål.

Detta har föranlett styrelsen
att ställa sig bakom en motion om
stöd för ett bildande av eget för-
bund.  Driver andra sektioner
sina ansträngningar vidare får vi
ta ställning till om detta är det
enda rätta också för oss.

l denna fråga är svaren inte
enkla.  Därför behöver frågan un-
der kommande år diskuteras vi-
dare innan vi kan göra ett långsik-
tigt bra val.

Sektionsstyrelsen anser att vi
skall arbeta för att varje art skall
ha sin tydliga profil men samar-
beta i gemensamma övergripande
frågor

Förökar vi oss genom tudel-
ning har var och en ensam sanno-
likt inte längre råd att ens driva
ett fungerande kansli.

För sektionen gäller detsam-
ma som för förbunden.  Vi är
starkare tillsammans än vi är
sönderdelade.

Med ett nybildat Tae-
kwondoförbund som bakgrund
blir det av stor vikt att med kraft
verka för att traditionell karate
stärks samtidigt som de arter som
ingår i sektionen ges sin rättmä-
tiga andel av resursrena.

För att vi skall bli framgångs-
rika krävs att vi fokuserar på må-
let.

Målet är positiv uppmärk-
samhet och aktiva starka före-
ningar med många medlemmar.

Owe Stjernström
ordförande

karatesektionen

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

Utbildning av domare är en
av domarkommittèns främsta
uppgifter och under det gångna
året har vi på � hemmaplan � haft
fem (5) utbildningstillfällen i både
kata och kumite. Utbildningen
har varit på alla nivåer och antalet
domarlicenser växer nu.

Internationellt har vi deltagit
på fyra (4) kurser vilket bl.a inne-
burit att Milo Bajraktari, Malmö
KK, erhållit EKU licens i kumite.
Grattis!

Arbetet med att skapa ett
fungerande regelsystem för barn-
tävlingar har tagit mycket tid och
kraft i anspråk. Intryck och idèer
har tagits från internationella
barntävlingar. Coacher, klubble-
dare och föräldrar har svarat på
enkäter. RF:s riktlinjer gällande
barns träning och tävling har
beaktats.Med stöd av all denna
information har ett regelverk för
barns tävlande skapats och vår
första kurs för barnkumitelicens
har hållits, en kurs som var ett
sammarbete mellan domarkom-
mittén och Bosöns idrottsfolk-
högskola. Ett mycket givande
sammarbete.

Många individer har varit en-
gagerade i detta projekt och do-
markommittèn vill på detta sätt
tacka alla för deras medverkan
och engagemang.

Domarkommittèn har tagit
initiativ till ett norrlandsstöd för
utbildning av katadomare! Ett
stöd som resulterade i 7st nya
licencierade katadomare i norr-
land!

Följande utbildningar har
domarkommittèn arrangerat al-
ternativt skickat deltagare till:

Sept.-96
NM Helsingfors, Finland
Okt.-96
C+B kumite ( DM Göteborg )
Nov.-96
Barnkumitekurs, Stockholm
Dec.-96
VM, Sun City, Syd Afrika
Feb.-97
JEM, Sofia, Bulgarien
Feb.-97
B-kumite, Stockholm ( Misogi
Cup )
Apr.-97
A-kumite, Jönköping, SM
Apr.-97

C kata 28st
Barnkumite 12st
Kata och kumite 26st

Internationellt
FMK kumite 2st
FMK kata 1st
EKU kumite 3st
EKU kata 2st
Nordisk kumite 7st
Nordisk kata 5st

Katalandslaget
Katagruppen har bestått av 20
herrar och 7 damer, varav 8 är
juniorer.

C+B kata, kurs7seminarium,
Stockholm ( Kata Pokalen )
Maj-97
EM, Teneriffa, Spanien

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

Nationellt
A kumite 20st
B kumite 21st
C kumite 18st
A kata 5st
B kata 11st

Landslagsgruppen för kata
har haft läger under både höst-
och vårterminen. Tävlingssats-
ningen har i huvudsak legat på
tävlingar i närområdet. Den fort-
satta satsningen på juniorer resul-
terade i att sverige på Finnish
Open för juniorer vann 3 guld
och 3 silver. Även i år var vi re-
presenterade på Junior-EM, där
Linda Perak placerade sig på en
fin åttonde plats. På senior-EM
placerade sig Paul Kee även han

Karatelandslaget på VM i Sun City 1996. Foto: Wilhelm Guldbrand
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på en åttonde plats. För första
gången skickade vi en trupp till
Danish Open, vilket resulterade i
att vi tog fem av sex möjliga med-
aljer i de individuella klasserna.
Junior-SM var extra intressant då
även en damklass lagts in för för-
sta gången, 22 flickor ställde upp.

De årligen återkommande
fystesterna har motiverat de flesta
att sköta sin sommarträning på ett
seriöst sätt. Under nästa verksam-
hetsår kommer vi att bjuda in fö-
reläsare i mental träning och även
fysisk träning för att utbilda och
effektivisera de aktiva i sin trä-
ning.

Viktigaste resultaten,
katalandslaget

7-8/9   Finnish Open Senior
 Herrar:

3. Paul Kee

28/9   NM
Damer:

2. Linda Perak
Herrar:

1. Paul Kee
2. Roger Eliasson

5/10   Swedish Open
Damer:

2. Linda Perak
3. Cynthia Lo

Herrar:
1. Paul Kee
2. Roger Eliasson
3. Carl Henryk Wallmark

19/10   Finnish Open Junior
Damer Juniorer:

1.Linda Perak
2.Angelica Gonzalvez

Yng.juniorer:
2. Yelka Lara Gutierz

Herrar Juniorer:
1. Johan Ossa
2. Hassan Abou el Alamein

Yng.juniorer:
1. Georgios Laine

23/11  Lag-SM
Damer:

1. Enighet
Herrar:

1. Enighet
7/12  Junior-SM
Yng juniorer:

1. Georgios Laine
Juniorer:

1. Hassan Abou el Alamein´
Damer:

1. Linda Perak
Lag Damer

1. Enighet
Lag Herrar

1. Degerfors BK

1997
15-16/2   Junior-EM
Damer:

8. Linda Perak

15-16/3   Scand. Open
Damer ind:

2. Linda Perak
Herrar ind:

1. Paul Kee
2. Zeljko Vladuljevic´
3. Roger Eliasson

Damer lag:
2. Enighet

Herrar lag:
1. Enighet

22/3   Senior-SM
Damer:

1. Linda Perak
Herrar:

1. Paul Kee

13/4   Svenska Katapokalen
Damer:

1. Anette Nilsson
Herrar:

1. Zeljko Vladuljevic´

2-4/5   Senior-EM
Herrar:

8. Paul Kee

9-10/5  Danish Open
Damer:

2. Cynthia Lo
3. Anette Nilsson

Herrar:
1. Paul Kee
2. Zeljko Vladuljevic´
3. Carl-Henryk Wallmark

Damer lag:
2. Enighet

Herrar Lag:
1. Enighet
3. Solstadens KK

Conny Ferm,
katalandslaget

Shorinji kempo
Det finns för närvarande 7 före-
ningar.

Under det gångna verksam-
hetsåret har Shorinji Kempo
kommittén bestått av följande
personer:

Ordförande
Anders Pettersson

Sekreterare
Stefan Jönsson

Kassör
Robert Persson

Ledamöter
Johan Frendin (har dessutom va-
rit PR ansvarig)
Jan Rydeblad

Valberedningen har varit Leif
Larsson (sammankallande) och
Pontus Liljequist.

Idel svenskt på prispallen i Danish
Open, herrarnas individuella kata. Från
vänster: Zeljko Vladuljevic�, Paulk Kee
och Carl-Henryk Wallmark. Foto: Con-
ny Ferm.
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Revisorer har varit Lars
Isaksson (sammankallande) och
Boban Mladenovic.

Kommittén har under verk-
samhetsåret haft:
· 1 möte
· samt ett stort antal informella
kontakter mellan kommitté med-
lemmarna

Administrativt arbete

Kommittén har översatt Shonen-
bu kamokuhyo (tränings schema
och graderingslista för barn, från
nybörjare upp till 1:a dan) det har
dock inte trycks upp då endast få
föreningar har barnträning.

Kommittén har arbetat med
att översätta den engelska utgåvan
av Fukudoku-hon (en textbok
om Shorinji Kempos filosofi) ar-
betet är nu bortlämnat för kor-
rekturläsning och vi avvaktar di-
rektiv från hombu angående
tryckning.

Kommittén har översatt täv-
lingsregler för Embu, vilket är vår
tävlingsform, till svenska.

Kommittén har översatt kri-
terier för examinatorer.

Träningsläger

Kommittén har, i juli -96, tillsam-
mans med Shorinji Kempo Visby
Shibu arrangerat ett veckolångt
träningsläger. Instruktörer var
Leif Larsson 4:e dan, Johan Fren-
din 3:e dan och Stefan Jönsson 2:a
dan.

Kommittén har som målsätt-
ning att hålla två officiella svart-
bältesläger varje år, ett på hösten
och ett på våren. Dessa läger är till
för yudansha men även öppet för
1 kyu kenshi som är �på gång�
till shodan och får tillstånd att
deltaga från sin shibu-cho.

Kommittén har, i november
�96, tillsammans med Shorinji

Kempo Göteborg Shibu arrang-
erat ett svartbältes läger. Instruk-
törer på detta läger var Johan
Frendin 3:e dan, Anders Petters-
son 3:e dan och Åke Olsson 3:e
dan.

Verksamhetsårets stora hän-
delse på läger fronten var när
kommittén tillsammans med Sho-
rinji Kempo Karlstad Shibu ar-
rangerade ett svartbältesläger med
Mizuno-sensei 7:e dan Seihanshi,
officiell WSKO-instruktör samt
WSKO �director of the board�,
från Storbritannien. Detta läger
samlade deltagare från samtliga
Shorinji Kempo föreningar, totalt
30 stycken.

Graderingar

Följande personer har under
verksamhetsåret erhållit dan gra-
der:

Shodan
Anders Magnusson
Sthlm Södra
Richard Dwyer
Sthlm Studenter
Karl-Henrik Henriksson
Sthlm Studenter
Christoph Leitner
Sthlm Studenter
Mikael Ekeström
Sthlm Studenter
Joachim Skistad
Karlstad
Per Bjesse
Göteborg

Aktiva Yudansha

Kommittén har för närvarande:

4 dan 2 st.
3 dan 3 st.
2 dan 10 st.
1 dan 27 st.

Anders Pettersson
Ordförande

Shorinji Kempo-kommittén

Karate

Kommittén har, i maj �97,
tillsammans med Shorinji Kempo
Stockholm Studenter Shibu ar-
rangerat ett träningsläger samt
riksmästerskap. Instruktörer på
detta läger var Leif Larsson 4:e
dan, Johan Frendin 3:e dan, An-
ders Pettersson 3:e dan, Åke Ols-
son 3:e dan, Pontus Liljequist 2
dan, Mats Thornberg 2 dan, Per
Linblom 1 dan och Niklas Pet-
tersson 1 dan.

Riksmästerskapet som hölls
var mycket lyckat.

Utbildning

Styrelsen uppmuntrar medlem-
marna att gå SBF�s instruktör-
skurser. För närvarande finns 3
st. B-instruktörer och 9 st. C-in-
struktörer.
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Kendo
Kendosektionen kan se tillbaka
på ett framgångsrikt år. Utomor-
dentliga tävlingsplaceringar i både
kendo-VM och iaido-EM och ett
starkt ökat medlemsantal är de
främsta faktorerna i denna ut-
veckling.

I världsmästerskapet i kendo,
förlagt till Kyoto i Japan, place-
rade sig ett svenskt lag på silver-
plats i B-gruppen. I EM i iaido
tog det svenska laget hem flera
guldmedaljer. Men inte bara till
omfattning största arterna inom
kendosektionen utvecklas. Inom
sektionen tränas även jodo och
naginata samt kyudo, som nu
kommit tillbaka igen bland budo-
arterna.

Visserligen har några klubbar
upphört med sin verksamhet men
ett par tillkommit. Och framför
allt kan kendosektionen visa på
den procentuellt största ökningen
i Svenska budoförbundet av antal
medlemmar i klubbarna � från
380 till 478 på ett år! Till händel-
serna under året kan också läggas
att den högst graderade instruk-
tören i iaido, Kazuhiro Komaki 7
dan kyoshi, tilldelades Svenska
Budoförbundets högsta förtjänst-
tecken vid SBF:s årsmöte hösten
1996. Styrelsens har under verk-
samhetsåret bestått av följande
personer:

Ordförande
Jan Malmstedt

Sekreterare
Björn Stille

Kassör
Johanna Hjalmarsson

Kendo
Lars Lindin

Iaido
Jhonnie Martina

Jodo
Lena Carlberg

Suppleanter
Takao Momiyama
Leif Hermansson

Johanna Hjalmarsson, Jhon-
nie Martina och Leif Hermansson
var nyval, i enlighet med val-
beredningens förslag.

Till valberedning utsågs föl-
jande personer:
Mike Henry (sammankallande)
Joe Imamura
Lars Lundgren

Sektionen arbetar vidare på
att genomföra egna instruktörs-
och domarkurser och vidareut-
veckla information inom sektio-
nen och utåt för att värva trän-
ande. En annan viktig grund för
detta är att flera av sektionens
medlemmar graderat sig till höga
grader inom respektive art. Sam-
manfattningsvis lägger detta en
god grund för framtiden och
möjligheterna att hålla hög klass
på träning och tävling.

Kendo
VM i Kyoto

Verksamhetsåret har för kendons
del präglats av uppladdningen in-
för och genomförandet av det
10:e världsmästerskapet i kendo
(individuellt och lag) i Kyoto, Ja-
pan, under tiden 27 � 30 mars
1997. Det svenska deltagandet i
lag blev en succé och sällan har
man sett ett svenskt landslag ge-
nomföra en sådan helgjuten insats
under ett liknande mästerskap.
Nämnas bör att tre av deltagarna
aldrig tidigare tävlat internatio-
nellt. En betydande insats vad
gäller tävlingens planering och
genomförande svarade team-ma-
nagern Miyuki Nakamura för
och den avgående, i sådana här
sammanhang rutinerade
landslagscoachen, Hans Lund-
berg. Siktet hade sedan länge varit
högt ställt och planeringen för
deltagandet varit målmedvetet.

Landslagslägren som introducera-
des för några år sedan har här
spelat en viktig roll. Något av
dessa läger är också öppet  för
dem som kanske aspirerar på en
plats i landslaget längre fram un-
der sin kendokarriär. Miyuki och
Hans förtjänar verkligen sektion-
ens gratulationer för en väl ge-
nomförd tävling och det gäller
naturligtvis för hela landslaget.
Trots protester delades delta-
gande nationer i lagtävlingen upp
i en A-grupp (12 lag) och en B-
grupp (21 lag). Sverige placerade
sig på en andra plats efter att i fi-
nalen besegrats av ett mycket in-
spirerat och starkt lag från Ung-
ern. Andra lag representerade i B-
gruppen kan bl a nämnas Hong
Kong, Belgien, Schweitz och Ita-
lien. Stora kendonationer som Ja-
pan, Korea, Brasilien och lag som
Frankrike och Tyskland ingick i
A-gruppen.

I samband med detta VM för
herrar genomfördes också de för-
sta internationella tävlingarna i
lag och individuellt för damer,
vilket till glädje för många blev en
framgång för såväl arrangörerna
och damerna inom kendon. Mi-
yuki Nakamura (team-manager
för Svenska landslaget) deltog i de
individuella dam-tävlingarna.

Den svenska truppen
VM i Kyoto-97
Delegation leader

Lars Lindin
Team Manager

Miyuki Nakamura
Coach

Hans Lundberg
Herrar

Mats Wahlqvist
Joakim Strömsnäs
Björn Gustavsson
Patrik Biro
Richard Almstedt
Göran Westerberg
Niklas Rydgren
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Vid  graderingarna i anslut-
ning till VM tilldelades Joakim
Strömsnäs (Enighet, Malmö) 5:e
dan.

Nationella tävlingar

Förutom de årligt återkommande
nationella tävlingarna (Regina-
Cup Stockholm, Sugo-cup Mal-
mö, Göteborg-Cup och SM) an-
ordnades av Uppsala Kendo och
Wäsby Kendoförening en tävling
för kendokas ej fyllda 24 år. Täv-
lingarna och arrangemanget blev
en succé. Många uttryckte sin
önskan om att samma typ av täv-
ling skulle återkomma och med
tiden kan ett junior-SM bli aktu-
ellt. Ålderspridningen låg mellan
13 � 23 år.

Resultat
1 Joakim Håhl
Mifuné, Örebro
2 Niklas Rydgren
Mifuné, Örebro
3 Christoffer Lernö
Uppsala Kendo
3 Henrik Johansson
Wäsby Kendoförening

SM � 96 arrangerades av Enighet i
Malmö 9-10/11

Resultat lag:
1 GAK EnighetLag 1
2 FSKA Lag 1
3 Göteborg-Götha KK
3 Mifuné BK

Resultat individuellt:
1 Mats Wahlqvist
FSKA, Stockholm
2 Terje Andersen
GAK Enighet, Malmö
3 Björn Gustavsson
GAK Enighet, Malmö
3 Gustav Strandell
FSKA, Stockholm

Mats tog sitt fjärde SM Guld,
en prestation speciellt med tanke
på att tidigare segrare som mest
tagit två SM Guld.

Damläger

Under helgen 27 � 28 maj anord-
nades ett damläger i Uppsala. 13
damer samlades under sakkunnig
ledning av Mats Wahlqvist och
tillträdande landslagscoachen
Bob Harris (Bob har fram till VM
i Kyoto tävlat för engelska lands-
laget). Sammankallande och pro-
grammakerska var Karolina Gö-
ransson (ordförande i damkom-
mittén) från kendoklubben Enig-
het i Malmö. Förutom pass med
teknik- och kampträning dis-
kuterades damkendons framtid
och vad man borde göra för att
öka intresset bland damer och
framför allt få redan anslutna att
stanna inom sporten. Inspirerade
och överens om målen skildes
man åt.

Nya klubbar

En ny klubb har under verksam-
hetsåret hälsats välkommen och
upptagits i SBF nämligen Jönkö-
pings Kendo Klubb. Verksamhet
har också startat upp i Västerås.

EKF-IKF

Som brukligt är vid EM och VM
sammanhang samlades Europe-
iska Kendo Federationen och In-
ternationella Kendo Federationen
för gemenskap och diskussioner
rörande bl a kendons framtid.
Sverige var representerat vid båda
tillfällena. Två frågor som bl a
diskuterades var ett förslag från
Japan att ändra graderingssyste-
met och ett annat uppdelningen
av de tävlande nationerna i en A-
och en B-grupp som i årets VM
var en nyhet. När det gäller gra-
deringssystemet var förslaget att
3:e och 4 :e dan domarna vid gra-
deringar skulle ersättas av dem
med 6:e dan vilket skulle betyda
att de flesta europeiska nationer
och många andra nationer i den
övriga kendovärlden skulle få ut-

omordentliga svårigheter att över-
huvud kunna genomföra dan-
graderingar på egen hand. Ett
tyskt förslag antogs där man ena-
des om att en lägsta dangrad skul-
le vara 5:e dan. Om gruppindel-
ningen av de tävlande nationerna
i lag skall gälla i framtiden är osä-
kert. Beslut togs att nästa VM år
2000 skall arrangeras av USA men
dessför innan är det EM i
Schweiz �98 och i England eller
Holland �99.

Slutord

En av visionerna från förra verk-
samhetsåret var ett lyckat resultat
i VM �97. Visionen blev förverk-
ligad och arbetet med att genom-
föra de övriga fortgår. En klubb-
ledarkonferans är planerad till
hösten �97 där bl a ledarutbild-
ning, marknadsföring och akti-
vare medlemsvärvning kommer
att diskuteras. Programmet för en
gästande riksinstruktör från Ja-
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pan kommer att planeras. Antalet
aktiva utövare tillväxer i långsam
takt men svensk kendo håller som
tidigare hävdats god internatio-
nell standard vilket inte minst
placeringen i senaste VM bevi-
sade. Förhoppningen är också att
fler damer kommer att ansluta sig
till kendon.

Iaido
Svensk iaido har även i år haft
stora internationella framgångar
(se EM resultat). Detta som följd
av ihärdig träning och skolning
under landslags- coachen Kazu-
hiro Komaki-sensei. Han har un-
dervisat både på landslagsträ-
ningsläger, lokala helgtränings-
läger och prova-på-iaido-läger.

Sommarläger augusti 96 ar-
rangerades av Komaki Iai-Ken-
doförening.

Det arrangerades 6 st lands-
lagsträningsläger under verksam-
hetsåret, 2 st i Stockholm och 4 st
i Göteborg.

Under SM 1997 skrevs histo-
ria. Iaidoföreningen Shinken,
Göteborg ställde upp med ett
damlag bestående av Raili Park-
konen, Johanna Hjalmarsson och
Anette Persson, damlaget tog
brons i lagtävlingen.

Tävlingsverksamhet

EM Paris 6 Juli 1996
Resultat:

Mudan:
Guld Raili Parkkonen
Shodan:
Guld Martin Lindgren
Sandan:
Guld Henrik Engelkes
Yondan:
Silver Jhonnie Martina

Sverige kom 2:a i nationstäv-
lingen! Landslags-coach var Ka-
zuhiro Komaki-sensei och lands-
lagskapten var Jhonnie Martina.

Stockholm Iaido Open
17 november 1996

Arrangerades av Komaki Iai-
Kendoförening i Jakobsbergs
Sporthall.

Resultat:
1. Henrik Engelkes
2. Raili Parkkonen
3.

SM 12 April 1997.

Arrangerades av Kalhälls Aikido-
Iaido Klubb i Jakobsbergs sport-
hall.

Resultat:
Mudan:
1. Catharina Svensson
2. Alex Wennström
3. Björn Stille
Shodan:
1. Martin Lindgren
2. Raili Parkkonen
3. Matti Pajaulis
Nidan:

1. Ulf Undmark
2. Rolf Dahlström
3. Jan Malmstedt
Sandan:
1. Henrik Engelkes
2. Christian Lund
3. Lennart Johansson
Lag:
1. Kalhälls Aikido-Iaido Klubb
2. Komaki Iai-Kendoförening
3. Iaidoföreningen Shinken

Jodo
Det finns för närvarande 8 klub-
bar anslutna till kendosektionen
som har jodo i sin fasta verksam-
het. De är fördelade över landet
och finns i Stockholm, Skellefteå,
Umeå, Täby, Vaxholm och Öst-
ersund.

Varje klubb följer någon av
de tre organisations- traditions-
linjer som finns representerade
inom Sverige, den via kendo-or-
ganisationerna (EKF, ZNKR),
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den som inriktar sig på Shindo
Muso Ryu Jodo via EKJ, och den
som inriktar sig på Shindo Muso
Ryu Jodo via Nihon Jodokai.

För var och en av dessa tre
linjer i Sverige finns goda kontak-
ter med respektive källa och ett
gott utbyte internationellt sett.

Vid ett läger i Holland var
det flera från Sverige som fick
högre dangrader och det var ock-
så ett gott tävlingsdeltagande från
svensk sida.

Det finns gott om klubble-
dare med högre grader, så det får
sägas att jodo i Sverige har hög
kvalitet, däremot är jodo inte
stort kvantitativt. Tillväxten får
sägas gå sakta men säkert. Perso-
ner har dangraderats.

Intresset för tävlingar i Sve-
rige är inte en prioritet bland de
aktiva. Det har hållits en tävling i
Stockholm men med få deltagare.
Det har hållits uppvisningar och
pröva-på-läger på olika platser i
landet.

Naginata
Intresset för naginata växer i
Sverige, det största hindret är ty-
värr bristen på pengar. Det är
dyrt att skaffa sig en naginata och
det är dyrt att hyra träningslokal.
Trots detta fortsätter verksamhe-
ten som tidigare i Stockholm. I
Skellefteå har man börjat träna
regelbundet och vi hoppas att få
regelbunden verksamhet i Upp-
sala och så småningom även i
Göteborg.

Uppvisningar har ägt rum i
samband med Asienfestivalen i
Kungsträdgården och aktiviaden i
Stockholm.

I augusti besökte Tanaka-
sensei, 5 dan från USA, Stock-
holm och vi gavs tillfälle att träna
med henne vilket var mycket gi-
vande.

Det var dags för ännu ett
EM, denna gång i februari-97 i
Breda, Holland. Värdlandet bela-
de 1:a platsen i Herrklassen, me-
dan Frankrike tog guld i dam-
klassen. Stiltävlingen (Engi) vanns
av Frankrike.

Nu står Sverige på tur för att
ordna EM och mot bakgrund av
den utveckling som pågår hoppas
vi kunna arrangera både SM och
EM inom en inte alltför avlägsen
framtid.

Kendo
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Taekwondo
Ordföranden har ordet.

Det är med lite vemod och samti-
digt glädje denna sista verksam-
hetsberättelse under Budoför-
bundets fana skrivs.

Med risk att bli kallad senil
måste jag förutom  en återblick på
det gångna året som hastigast be-
lysa även de passerade åren till-
sammans med vännerna och rep-
resentanterna  för de andra sek-
tionerna samt de valda styrelse-
kamraterna i Budoförbundet.
Inte att förglömma den som ge-
nom alla åren varit en oförtröttlig
vägledare i motgång och med-
gång, Javier Escalante på kansliet.
Utan hans stöd hade många åter-
vändsgränder satt käppar i hjulet
för vår marsch in i ett eget för-
bund.

Det känns onekligen vemo-
digt att framöver inte se de äldre
bekanta ansiktena runt bordet
från våra HS-möten. De färgglada
och ofta laddade mötenas tid är
slut.  Åren har varit stimulerande
och som det visade sig strax innan
vi sprängde målsnöret i maj må-
nad på RF-stämman också läro-
rika. Jag tänker då på  de sista ste-
gen alldeles innan avfärden till
Karlstad. Rävar och tidigare in-
tima samarbetspartners visade
ingen ansträngning i stiltjen för
att förtöja Taekwondon vid RF:s
medlemsbrygga.

De som slutligen ansträngde
sig i hamnen att hjälpa oss över-
tyga de andra skepparna att ge
plats, visade sig komma från en
annan kompassriktning än någon
kunnat förutse med tanke på de
passerade åren i Budoförbundet.
Det vore en skymf att i dessa ra-
der inte tacka dem som några mi-
nuter före tolvslaget medverkade
till att skriva Taekwondohistoria.

Inte kunde väl någon i våra egna
led i sin vildaste fantasi drömma
om att AIKIDO!, som inte utö-
var sin art i form av en sport, ge-
nom sin ordförande Stefan Sten-
udd helhjärtat och utan varsel i
tolvte timmen - när han insåg att
vi inte själva skulle hinna, ställde
upp och producerade en Tae-
kwondoskrift att delas ut till
delegaterna på årsstämman.

Jag är fortfarande förstum-
mad Stefan, och vet inte riktigt på
vilket sätt vi som en fristående or-
ganisation skall kunna återgälda
denna tjänst!

Likaså tolvte timmens over-
headbilder som Leif Almö snick-
rade ihop på sena nattkröken
trots att han var på väg utomlands
för att motta en dekoration och
var tvungen att lämna Riksstäm-
man för att hinna med planet.

I den sista skälvande minuten
ställde även Budoförbundets ord-
förande  P G Höglund upp med
en plädering

Vi lyfter på hatten för Box-
ningsförbundets ordförande
Björn Rosengren och Judoför-
bundets ordförande Dick Johans-
son som på plats pläderade för
Taekwondo.

Med dessa herrars hjälp står
Taekwondo idag på egna ben
som ett fristående idrottsförbund
under RF:s paraply!

Vi som ansträngde oss som
representanter ur våra egna led
var undertecknad samt Richard
Berglund, som för övrigt måste
älska Taekwondo över allt annat
då han samma dag som stämman
gick fyllde 30 år. Jag kan svårligen
tänka mig någon annan som prio-
riterat stämman före en hord av
gratulanter som i Stockholm le-
tade efter honom för att fira och
på kvällskvisten fick tag på en

trött 30-åring för att ge honom en
holmgång.

Tack Richard !
Tack alla vänner !
Våra gemensamma ansträng-

ningar  gav oss lön för mödan.
Självklart genomsyrades det

gångna året av förberedelserna in-
för riksstämman. Det är ju inte
bara att skicka in en gul Post-it
lapp och tala om att man vill ha
ett eget förbund. Om detta varit
fallet  hade jag kunnat säga - det
var väl inget! Men den ordinarie
verksamheten var tvungen att
fungera parallellt med detta ar-
bete.

För vår totala verksamhet har
det passerade året varit ett stort
lyft. Vi har flyttat fram våra posi-
tioner internationellt ordentligt.
Undertecknad är invald och sitter
som ledamot i ETU, Europeiska
Taekwondo-unionen.

Våra internationella tävlings-
framgångar har inte stagnerat,
tvärtom är vi efter EM rankade
bland de tre bästa nationerna i
Europa. Hade vi kunnat ställt
upp med ordinarie lag på europa-
cupen hade vi med största sanno-
likhet även kunnat skryta med att
ha Europas bästa lag. Nu blev det
tyvärr inte så.

Vi får fortsätta anstränga oss
och se till att vi hänger med och
försöker bli ännu bättre i interna-
tionella sammanhang. OS i Syd-
ney är idag inte avlägset. Själv-
klart skall vi vara på plats med allt
vi kan mobilisera för se vår sven-
ska fana bli hissad i skyn efter
våra Taekwondo-framgångar in-
för miljarder TV-tittare !

Vi håller fanan högt !
Ferenc Böö

Ordförande
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Styrelse

Ferenc Böö, ordförande
Richard Berglund, vice ordf
Mimmi Oskarsson, kassör
Björn Åkesson, sekreterare
M A Islamian, ledamot
Anna Widehov, ledamot
Torgny From, ledamot
Ji Pyo Lim, suppleant
Jim Bergman, suppleant
Örjan Eriksson, suppleant

Förbundskaptenen har ordet

Att efter avslutad säsong göra en
tillbakablick på det gångna lands-
lagsåret  är en underbar känsla.
Taekwondo av idag blir mer och
mer en utpräglad idrott och jäm-
förs i och med detta  med andra
idrotter som fotboll, fri idrott, is-
hockey m.m. Då krävs det att vi
kan visa resultat vid internatio-
nella tävlingar o. Dyl. Ledningen
för svensk Taekwondo har sedan
flera år varit medveten om detta
och därför i stor skala prioriterat
tävlingsverksamheten både natio-
nellt och internationellt.

Det senare framför allt ge-
nom att möjliggöra för våra
landslag att deltaga vid inte bara
VM och EM utan även vid andra
internationella öppna tävlingar.

Detta har medfört att vi haft
det framgångsrikaste året någon-
sin vilket gör det till en stor glädje
med en tillbakablick och i skri-
vande stund förnimma de känslor
av lycka som våra framgångsrika
utövare för-länade oss med då de
stod på prispallarna. Läs och
njut!

EM i Helsingfors med 42
deltagande länder där svenska
herrlandslaget placerade sig på en
delad andra plats tillsammans
med Frankrike efter Spanien som
fortfarande ligger något före oss.
Damlandslaget slutade 4:a efter
bl.a. Spanien och Holland.

Extra glädje fick vi av att
svenska landslaget fick motta

�Fair play price� som delades ut
för allra första gången i EM-sam-
manhang. Vi fick höra vår efter-
längtade nationalsång inte mindre
än två gånger när vi för första
gången fick  två Europamästare
för seniorer � detta såg Nico Da-
vis � 76 kg  och Eva Wallner �55
kg till.

De övriga framgångarna un-
der EM tillkämpade sig Ivan
Brljevic �83 kg med en silver-me-
dalj, Sven Kim � 54 kg, Carlos
Chamorro � 50 kg samt på dam-
sidan Anna Jönsson � 47 kg samt
Paulina Pastene � 43 kg som er-
övrade varsin bronsmedalj. Re-
sultaten talar för sig själv. Detta
var ett fantastiskt EM ur svensk
synvinkel.

Nordiska Mästerskapen i ja-
nuari avhölls 1997 i Ålborg, Dan-
mark. Hemmanationen och Nor-
ge hade ställt upp med mycket
formstarka landslag till tävlingen.
Detta var även vår intention men
p.g.a. en elak influensa i leden
tvingades vi lämna en del återbud
och följaktligen resa ner med
några tomma viktsklasser. Trots
decime-ringen gjorde laget en
mycket stark insats och släppte
inte totalsegern ifrån sig på ett
lätt  sätt till Danmark.

För allra första gången deltog
ett svenskt seniorlandslag inklu-
sive några handplockade juniorer
i Öppna Holländska som är en
internationell tävling av mycket
hög klass och gav oss en bra vär-
demätare om landslagets form-
status inför Europacupen.

Siktet är inställt även till nästa
tävlingssäsong på denna tävling.
Europacupen i maj månad avslu-
tade landslagets tävlingssäsong
och gick i Porec, Kroatien. Efter
en mördande bussfärd på ca 40
timmar hamnade vi i ett natur-
skönt område med svensk som-
marklimat vid Adriatiska havet.
Efter en dags rekreation  var det
dags för våra två lag att gå in i het-
luften.

Damerna hamnade i en
mycket tuff kvalgrupp där de via
en andra plats i gruppen tog sig
vidare till kvartsfinal där de föll
mot Ryssland med 1-3.

Herrarna fick det inte lättare i
kvalgruppen men lyckades dock
vinna denna obesegrade och där-
efter i kvartsfinalen utklassa sin
motståndare. I semifinalen blev
motståndet betydligt kraftigare.
Matchen mot Tyskland slutade
oavgjort, 2-2, varför en utslags-
match lottades i vilken Tyskland
lite tveksamt till-dömdes segern.

Till Europacupen kvalificerar
sig de 16 bästa nationerna från det
senaste EM. M.a.o finns det inga
lätta matcher. Herrlaget som fick
ställa upp utan Europamästaren
Nico Davis och EM-tvåan Ivan
Brljevic visade återigen på den
jämnhet som idag finns i landsla-
get. Rent formidabla insatser
gjordes av Marcus Thorén och
Jesper Skaneby. På damsidan no-
teras Eva Wallner och debutanten
Angela Seropian.

Ett antal träningsläger har
under året arrangerats. Gemen-
samt med Finland och Norge,
som vid en enkät gjord av Fin-
land var intressenter, avhölls bl.a
ett Nordiskt Elitläger där Norge
stod som värd under det gångna
året. Större delen av vårt junior-
landslag var representerat tillsam-
mans med Jim Bergman i spetsen.
Deltagarna var mycket nöjda med
lägret vilket medför att ett lik-
nande läger med största sannolik-
het återfinns hos oss under nästa
tävlingssäsong.

Som avslutning vill jag rikta
ett särskilt tack till de som aktivt
vid sidan kampmattan sporrat
våra tävlande till de superba re-
sultaten. Landslags-tränaren Cha-
go Rodriguez, coachen Patrik
Karlsson samt vår oförtröttlige
landslags-läkare Dr. Ralf Hellner.

Ett varmt tack till vår ordfö-
rande Ferenc Böö, som alltid stäl-
ler upp och hjälper till.
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Med siktet inställt på en ännu
framgångsrikare säsong !

 Richard Berglund
 Förbundskapten

Resultatlista

Svenska Mästerskapen
1997.04.27

Seniorer
Herrar
-50 kg

1.  C Chamorro Ö-malm
2.  S  Mireaden Uddevalla
3.  M Lomartire Ö-malm
3.

-54 kg
1.  S Kim Ö-malm
2.  R Lundqvist JSK
3.  S Attrani Toi Gye
3.  T Löfkvist Lomma

-58 kg
1.  J Skaneby Toi Gye
2.  K Jiro STA
3.  K Jabba Ö-malm
3.  A Kellokoski Ö-malm

-64 kg
1.  N Teofilovic Ö-malm
2.  J Jadeland Toi Gye
3.  CTaylor Toi Gye
3.  SSantos Ö-malm

-70 kg
1.  R Livaja Ö-malm
2.  M Edvardsson Ö-malm
3.  J Fägerkvist Ö-malm
3.  U Jonsson H K K

-76 kg
1.  D Brljevic Enighet
2.  A Isho Enighet
3.  K Rönnlycke Ö-malm
3.  R Ceynowa Ö-malm

-83 kg
1.  I Brljevic Enighet
2.  J Sjöström Ö-malm
3.  F Tobias Wasa
3.  M Jonsson Enighet

+83 kg
1.  M Thorén Ö-malm
2.  T  Porsgaard Bouddha
3.  M Höglund JSK
3.  Rami Heikellä Wasa

Damer
-43 kg

1.  A Seropian Toi Gye
2.  P Pastene Ö-malm
3.  M Gauffin Ö-malm
3.

-47 kg
1.  A Jönsson Toi Gye
2.  K Tomic Um Yang
3.  I  Neslund Ö-malm
3.  E Dogaris Ö-malm

-51 kg
1.  T Johansson Tao
2.  I Hezekielsoon H K K
3.  J Lipanovska Toi Gye
3.

-55 kg
1. E Wallner Toi Gye
2. M Savefjord Tao
3. E Lindh Olympic
3.

60 kg
1.  M Gustavsson Toi Gye
2.  S Wiksström JSK
3.  M Gustavsson Olympic
3.  K Mäkelä Kemjoh

-65 kg
1.  T Brkic Toin Gye
2.  S Utriainen Olympic
3.  A Westlund Ch. Sim
3.  T Hoikkaniemi STA

-70 kg
1.  M Waller Ch. Sim
2.  M Jönsson Toi Gye
3.  G Lindström Sundsvall
3.

+70 kg
1.  S Mikalakis Toi Gye
2.  S Larsson Ö-malm
3.                3.

Juniorer
Herrar
-45 kg

1.  D Adolfsson Yoo Sin
2.  F Cefikatan Ö-malm
3.  A Taghan Ö-åker
3.

-50 kg
1.  G Nikolic Ö-malm
2.  T Larsson H K K
3.  M Kucinski Olympic
3.  P Khakpour Toi Gye

-54 kg
1.  T Mann Linköping
2.  N Khakpour Ö-åker
3.  A Sabir Ö-malm
3.  F Fägerkvist Uddevalla

-58 kg
1.  F Benson Lomma
2.  G Paravincini Ö-malm
3.  M Rodén Sundsvall
3.  C Fallman Den Ken

-64 kg
1.  T Wilhelm E-tuna
2.  A Hematboland E-tuna
3.  J Josdal JSK
3.  F Sedighi STA

-70 kg
1.  A Lingvall E-tuna
2.  C Gyllbäck Den Ken
3.  A Larsson Sundsvall
3.  A Mawlayi Den Ken

-76 kg
1.  M Lindqvist Linköping
2.  R Bergh Tao
3.  E Rahani Ö-malm
3.  L Laurell Toi Gye

+76 kg
1.  F Strand JSK
2.  V Diaz Tao
3.  J Lundin Ch. Kwon
3.  M Hedman Toi Gye

Damer
-47 kg

1.  M Lindström Tao
2.  S Yilowa Arlöv
3.  C Nicolic Ö-malm
3.  P Camacho Ö-malm

-51 kg
1.  C Pettersson Linköping
2.  A Hernanadez Ö-malm
3.             3.

-55 kg
1.  B Vidovic Tao
2.  D Tunsen Ö-malm
3.  M Hellström Ö-malm
3.

-60 kg
1.  C Persson Tao
2.  L Kylbom Lomma
3.              3.
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Pris Bästa Fighter
Sen. Herrar

Sven Kim  Ö-malm
Sen. Damer

Tina Johansson  Tao
Jun.Herrar

Tim Mann  Linköping
Jun. Damer

Caroline Persson Tao

Pris Bästa Domare
Matta A

Ulrika From Ch. Sim
Matta B

Shaban Elgale Sundsvall
Matta C

Manocher Nazari Arlöv
Matta D

Björn Åkesson J S K

Slutresultat

Total ranking
Landslag 1997 �1998

Herr / Seniorer
- 50 kg

C Chamorro       31 p
S Mirgadel       11 p
M Lomartire         s2 p

- 54 kg
S Kim Ö-malm    31 p
R Lundkvist J.S.K      9 p
C Chamorro Ö-malm      7 p
T Grozz Lomma       7 p

- 58 kg
J Skaneby Toi Gye    31 p
J Abdulrahim Ö-malm      8 p
O Schröder Olympic     6 p
K Jabbar S.T.A         5 p

- 64 kg
N Teofilovic Ö-malm    27 p
S Santos Ö-malm    14 p
J Benson Toi Gye      7 p
J Jadeland Toi Gye      5 p

- 70 kg
R Livaja Ö-malm    34 p
J Souma Toi Gye    14 p
M Edvardsson Ö-malm     8 p
J Fägerkvist U-valla        3 p

-76 kg
Nico Davis Toi Gye     28 p
D Brljevic Enighet      13 p
K Rönnlycke Ö-malm     10 p
A Ischin Enighet        9 p

-83 kg
I Brljevic Enighet      31 p
J Sjöström Ö-malm     12 p
B Williams          Wasa        10 p
M Brännback E-tuna         4 p

+ 83 kg
M Thorén Ö-malm     38 p
R Heikkilä Wasa           8 p
D Glasnovic Toi Gye       6 p
T Porsgaard Bouddha      5 p

Damer / Seniorer
- 43 kg

A Seropian Toi Gye       31 p
P Pastene S-malm        21 p
B Pastene S-malm          3 p
M Gauffin Ö-malm         2 p

- 47 kg
K Tomic Um Yang     26 p
A Jönsson Toi Gye       17 p
I Näslund Ö-malm         5 p
E Dogari Ö-malm         2 p

- 51 kg
K Persson Toi Gye        28 p
I Hezekielsson H.K.K        15 p
T Johansson TAO             11 p
J Lipanovska Toi Gye          8 p

- 55 kg
E Wallner Toi Gye        31 p
M Sevefjord TAO               8 p
C Persson TAO               4 p
S Wikström J.S.K              3 p

- 60 kg
M Gustavsson Toi Gye       20 p
S Wikström J.S.K            13 p
A Svensson Ö-malm       10 p
M Gustavsson Olympic        3 p

- 65 kg
T Brkic Toi Gye        31 p
S Utriainen Olympic         7 p
V Nilsson Värnamo        6 p
M Jönsson Toi Gye          3 p

- 70 kg
M Waller Chung Sim   10 p
M Jönsson Toi Gye         5 p
G Lindström Sundsvall       2 p

+ 70 kg
S Mikalakis Toi Gye        10 p
S Larsson Ö-malm          5 p

Herr / Juniorer
- 45 kg

D Adolfsson Yoo Sin        10 p
F Cefikatan Ö-malm          5 p
A Taghan Ö-åker            2 p

- 50 kg
T Larsson H.K.K          25 p
G Nikolic Ö-malm        23 p
D Tongur Toi Gye          7 p
M Kucinski Olympic         3 p

- 54 kg
T Mau Linköping    27 p
N Khakpour Ö-åker          16 p
F Morshin Arlöv             8 p
S Abbe Ö-malm         6 p

- 58 kg
G Paravicini Ö-malm       20 p
F Benson Lomma        17 p
K Foldman Den Ken        7 p
M Rödén Sundsvall       3 p

- 64 kg
T William     E-tuna      26 p
A Hamatboland E-tuna      15 p
J Vitanen Toi Gye       14 p
F Sedighö S.T.A             5 p

- 70 kg
A Lingvall J.S.K            23 p
A Larsson Sundsvall     20 p
A Mavlayn Den Ken      11 p
K Gyllenbäck Den Ken      10 p

- 76 kg
M Lindkvist Linköping    24 p
R Berg TAO              5 p
F Hellström Olympic        3 p
E Rahami Ö-malm         2 p

+ 76 kg
F Strand J.S.K            17 p
M Hedman Toi Gye         9 p
V Diaz Toi Gye         5 p
F Hellström Olympic        3 p

Domarkommittén

Domarkommitténs sammansätt-
ning:

Ji Pyo Lim Ordf.
Björn Åkesson
Chakir Chelbat
Bassir Baligh (ej kvar)

Domarkommitténs ambition och
mål är följande:

Taekwondo
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· Helt och hållet ansvara för
utnämning av domarna till SM
och Sv. Cup.
· Stå till förfogande vid nybör-
jartävlingar
· Förnya och ständigt uppda-
tera domarlistan
· Upprätta utbildningsplan
med tydliga klasser: C, B, A.
· Samordna och upprätta ut-
bildningskalender.
· Tävlingskalender för domare
där även utlandstävlingar ska er-
bjudas.
· Separat utvecklingsplan för
domarna.

Under året har följande hänt:
Ett utskick gjordes med be-

gäran om uppgifter på namn,
adress och klass. Knappt en 1/10-
del svarade. Norrland har lämnat
in en nästan komplett lista på sina
domare. Arbetet fortgår med lis-
tan och förhoppningsvis till års-
skiftet 97/98 har vi en klar bild på
våra domare.

Samarbete med arrangörer
vad gäller utnämning av domare
till tävlingarna. Målet var att ta
över utnämningarna av domare
till tävlingarna, av olika orsaker
mötte detta ett hinder. Vi fick is-
tället ta ett steg tillbaka och sam-
arbeta med arrangörerna för bästa
lösning för alla parter. Det lång-
siktiga målet är dock fortfarande
detsamma.

Just arbetet med domarna till
tävlingarna tog en stor del av ar-
betet under våren.

Sex nya internationella do-
mare utbildades. Utbildningen
gick i Helsingfors under EM-96.
1.    Torgny From
2. Anna Widehov
3.  Majed Jebril
4.    Parviz Khodabandeh
5. Björn Åkesson
6. Richard Persson

Svenska domare på uppdrag:
Europa Mästerskapen �96 okt
Finland
Nordiska Öppna  -97 jan
Danmark

Europacupen �07 maj Porec,
Kroatien
Un Yong Kim Cup � 97 juni
Birmingham, England
Mediterranean Cup �97 Rom,
Italien

Det svåraste arbetet upplever
jag som ordförande att samla
ihop domare till en enhetlig kår.
Domarna är vana vid självstän-
dighet och upplever minsta för-
ändring som ett hot. Förändring-
ar innebär alltid en viss försäm-
ring för några få under en kort
period men i en längre perspektiv
tror jag att ovan uppsatta mål
bara är till fördel för alla.

Svenska domare har varit på
plats på nästan varje VM, EM och
World Cup sedan �93. Det låter
som kliché, men en konstruktiv
debatt där vi öppet kan tala med
varandra är en förutsättning för
att vi fortsättningsvis inte bara ska
vara konkurrenskraftiga utan
även leda utvecklingen. Svensk
domarkår har all potential för
detta.

Med förhoppning om en sti-
mulerande säsong med givande
förändringar.

Ji Pyo Lim
Orförande för

Domar-kommittén

ITF
1996/1997 har varit ett år där
svensk ITF Taekwondo har ut-
vecklats mycket och ytterligare
fastslagit sin plats på den interna-
tionella arenan. Verksamheten
har breddats och i planerna för
framtiden finns vidare utforsk-
ning av nya områden att erövra.

Sverige har fått två nya Sabu-
nimer genom Swavek Dydiszko
från Skövde och Örjan Eriksson
från Uppsala, dessutom har Cin-
dy Armstrong från Göteborg er-
hållit sin VI Dan grad. Ett stort
Grattis!

En medlemstidning för ITF

klubbar och svartbälten har ut-
formats och börjat spridas bland
landets utövare. Ett tillfälle som
ger utövarna en möjlighet att
både synas och göra sina röster
hörda och som redan efter några
nummer blivit mycket populär.

Under verksamhetsåret har
arrangerats ett flertal nationella
tävlingar där framförallt junior-
sidan utvecklats starkt. Nytt för i
år var ett Nordiskt Mästerskap
som hölls i Västra Frölunda i slu-
tet av april, efter ett uppehåll på
12 år! Samarbetet de nordiska
länderna emellan ser lovande ut
och vi hoppas mycket att det är
här för att stanna.

Ett genombrott i Sverige var
en klubbledarträff i början av året
där landets instruk-törer samlades
och gemensamt gick igenom rikt-
linjerna för bl.a. dömning av
mönster, något som utföll mycket
väl och som planeras bli en årli-
gen återkommande träff.

Flera av landets instruktörer
har närvarat vid Gen. Choi Hong
Hi�s seminarium runt om i värl-
den, där än i dag de senaste rikt-
linjerna inom mönsterteknik slås
fast. Ytterligare har arrangerats ett
seminarium med Master Rhee Ki
Ha, VIII Dan samt ett med Les
Hutchinson, VI Dan, i Malmö.
Fler seminarier med mästare från
hela världen planeras även i fram-
tiden för svenska Taekwon-do
utövare. Sverige var även repre-
senterat vid the World Conferen-
ce Seminar i Toronto, Kanada,
genom Master Yeo Chin Huat
från Malmö.

Landslaget har under året trä-
nats av Swavek Dydiszko, Sköv-
de (herrar) och Örjan Eriksson,
Uppsala (damer) på de årligen
återkommande sommar- och vin-
terlandslags-lägren samt några
kortare helgläger. Den största
händelsen för året var Europa-
mästerskapen som gick i Sloveni-
en i maj där de svenska represen-
tanterna tog följande medaljer:
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Guld i damernas krossteknik
Mimmi Oskarsson, Skövde

Brons i �80 kg sparring
Robert Andersson, Frölunda

Brons i damernas II Dans Tul
Mimmi Oskarsson, Skövde

Brons i herrarnas lagkross
Herrlaget

Nordiska Mästare 97

damer -52 kg:
Maria Åslund, Frölunda

-58 kg:
Mimmi Oskarsson, Skövde

-63 kg:
Pernilla Johansson, Frölunda

-70 kg:
Petra Roslund, Skövde

+70 kg:
Beatrice Brattberg, Frölunda

herrar -54 kg:
Enver Bakir, Uppsala

-63 kg:
Fredrik Börjesson, Frölunda

-71 kg:
Andreas Pierrou, Uppsala

-80 kg:
Robert Andersson, Frölunda

+80 kg:
Mikael Birgerson, Uppsala

damer Tul 2-1 kup:
Petra Roslund, Skövde

damer Tul I Dan:
Anett Stornäs, Norge

damer Tul II Dan:
Mimmi Oskarsson, Skövde

herrar Tul 2-1 kup:
Fredrik Karlsson, Östersund

herrar Tul I Dan:
Niklas Berglund, Västervik

herrar Tul II Dan:
Mattias Gustavsson,
Frölunda

herrar Tul III Dan:
Mikael Birgerson, Uppsala

damer spec.teknik:
Heidi Nyland, Norge

herrar spec.teknik:
Mikael Birgersson, Uppsala

damer krossteknik:
Helén Danielsson, Frölunda

herrar krossteknik:
Remi Neskvern, Norge

Riksmästare för 96/97

damer -52 kg:
Maria Åslund, Frölunda

-58 kg:
Mimmi Oskarsson, Skövde

-63 kg:
Linda Carlström, Ljungby

+63 kg:
Pernilla Johansson, Frölunda

herrar -54 kg:
Robert Weicker, Skövde

-63 kg:
Fredrik Börjesson, Frölun

-71 kg:
Andreas Pierrou, Uppsala

-80 kg:
Björn Held, Skövde

+80 kg:
Christian Svensson, Skövde

Tul damer:
Christina Forgbert,
Strängnäs

Tul herrar:
Fredrik Börjesson, Frölunda

Spec.teknik damer:
Beatrice Brattberg, Frölunda

Spec.teknik herrar:
Christian Svensson, Skövde

Krossteknik damer:
Beatrice Brattberg, Frölunda

Krossteknik herrar:
Patrik Bruun, Frölunda

Mimmi Oskarsson
Sekreterare ITF Taekwondo

Taekwondo
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