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utövare 2001. Foto: Jöran Fagerlund.

Det gångna året har varit hän-
delserikt, arbetsamt och fram-
gångsrikt i flera avseenden. Låt
mig kortfattat nämna några av
de viktigaste händelserna.

På det idrottsliga området
har flera landslag  tagit medaljer, i några fall av ädlaste va-
lör, vid internationella mästerskap som anordnades 2001.
Ett stipendium “Årets Budoutövare” inrättades och den
första stipendiaten, Lotta Berger, utsågs. Ett omfattande ar-
bete för att stödja budoutövare med funktionshinder har
inletts.

Förbundets ekonomi har förbättrats och visar ett bety-
dande överskott för år 2001. Det internationella stimulans-
bidrag som Budoförbundet erhöll från RF nära nog fyr-
dubblades jämfört med året innan. För första gången fick
Budoförbundet sponsorpengar av någon betydelse. Belop-
pet har i sin helhet reserverats för att stödja fyra landslag
inom förbundet.

Efter många års utredande beslutade årsmötet i mars
2001 att genomföra en gemensam utbildning för alla budo-
arter. Efter ansökan i början av året fick Budoförbundet
under hösten besked att man, som ett av få förbund, tillde-
las resurser för ett nytt Riksidrottsgymnasium.

Hemsidan har fått en ansiktslyftning och har blivit ett
allt viktigare instrument för information internt och externt.
Besökssiffrorna har ökat. Genom samarbete med Sandrew-
Metronome och Palladium kunde Budoförbundet lansera en
kortfilm med reklam för budon som fanns med på alla
videokassetter som visar den sevärda filmen Crouching Ti-
ger Hidden Dragon. Massmediabevakningen av förbundet
har varit positiv.

Efter flera års fortlöpande minskning av antalet klub-
bar och utövare skedde år 2001 en markant vändning. An-
talet klubbar ökade till drygt 600 och antalet utövare steg
med drygt 10 % till nära 33.700. Genom avtal med Gym-
nastikförbundet skapades möjlighet att få budoklubbar som
tillhör Gymnastikförbundet att gå över till sin rätta hemvist,
Budoförbundet.

Dessa framgångar hade inte varit möjliga utan ett starkt
engagemang, stora arbetsinsatser och gediget kunnande hos
många människor som utövar budo eller återfinns på olika
befattningar inom förbundet, sektionerna, distrikten och
klubbarna. Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit
till att utveckla budoarterna och därmed Budoförbundet.

Det bådar gott för framtiden. Det finns nämligen
mycket kvar att göra på alla de områden som jag har nämnt:
idrottsliga framgångar, stärkt ekonomi, bl.a. genom spons-
ringsintäkter, förbättrad utbildning, ytterligare förbättring av
informationen – såväl internt som i massmedia samt en fort-
satt positiv medlemsutveckling.

Ett enat och starkt Budoförbund är en förutsättning för
framgång. Mångfald och respekt är två nyckelord som kän-
netecknar Budoförbundet. I detta ligger att vi slår vakt om
de fina traditioner som vi bär med oss, samtidigt som vi är
öppna för förnyelse och växt.

Erik Åsbrink
Förbundsordförande

Ordföranden
har ordet

Verksamhets-
berättelse
2001
för
Svenska
Budoförbundet
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Förbundet
Idrott

Internationella framgångar
Flera av landslagen i Budoförbundet var framgångsrika och
tog åtskilliga medaljer vid de internationella mästerskap
som anordnades 2001.

Vid kendo-EM i Bologna i april tog Mats Wahlqvist
silver och herrlaget (Nils Björkegård, Björn Gustavsson,
Joakim Håhl, Nicke Rydgren och Mats Wahlqvist) tog
brons.

Vid World Games i Akita i augusti tog de svenska ju-
jutsuutövarna två bronsmedaljer genom Anna Dimberg och
Christer Öqvist. Förbundet hade gett visst ekonomiskt stöd
för att möjliggöra det svenska deltagandet.

Vid iaido-EM i Bryssel i november tog Henrik Engel-
kes (yondan) guld, Alenca Olsson (mudan) och svenska
laget (Johanna Bjuhr, Henrik Engelkes , Christian Lund och
Catarina Engelkes ) tog silver samt Jonathan Ström (mu-
dan) och Catarina Engelkes (nidan) tog brons.

Vid ju-jutsu-EM i Genua i november tog Pernilla Gus-
tavsson (-55) guld och Jessica Tanzilli  (-62) brons.

Sammantaget en imponerande medaljskörd som visar
på en stor bredd inom svensk budo.

Under året uppnåddes också en stor svensk framgång
utanför tävlingssammanhang i och med att Ulf Evenås som
förste svensk graderades till sjunde dan i aikido, inom stilen
Iwama ryu.

Kommittén för budoutövare med funktionshinder
I början av året inrättade förbundsstyrelsen en kommitté för
budoutövare med funktionshinder. Kommitténs uppgift är
bl.a. att möjliggöra budoträning för människor med olika
slag av funktionshinder.

Kommittén har lagt fast en handlingsplan och har ge-
nom en enkät till klubbarna kartlagt antalet utövare med
funktionshinder m.m. Genom enkäten framkom det att en
rad olika typer av funktionshinder finns representerade och
att det finns en efterfrågan på instruktörsutbildning inom
området.

Kommittén anordnade i oktober 2001 den första
instruktörsutbildningen och har även medverkat vid flera
prova-på-tillfällen för bl.a. hörsel- och synskadade. Ett TV-
program för döva som utövar budo har spelats in för SVT:s
räkning.

Under året bildades också för första gången en klubb
för döva budoutövare, Stockholms Döva Kampsportklubb.

Medicinska kommittén
Budoförbundets medicinska kommitté inrättades i slutet  av
år 2001. Kommittén skall verka för låg skadefrekvens och
professionell vård vid skadefall i samband med tävlingar,
träning och uppvisning inom förbundets regi.

Pernilla Gunnarsson

Mats Wahlqvist Henrik Engelkes

Årets Budoutövare
Årsmötet i mars 2001 beslöt att inrätta ett stipendium “Årets
Budoutövare” på 10.000 kr. som utdelas årligen för framstå-
ende idrottslig prestation. Förbundstyrelsen utser vem som
ska få stipendiet.

Det första stipendium som delats ut och som gällde
idrottslig prestation under år 2000 gick till Lotta Berger från
Minakami Karate Dojo. Lotta tog bl.a. en silvermedalj vid
EM i karate år 2000.

I fortsättningen delas stipendiet ut vid förbundets års-
möten. Vem som blir Årets Budoutövare för år 2001 kom-
mer att tillkännages vid årsmötet den 17 mars 2002.

Ulf Evenås och Saito sensei i Japan.
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Ekonomi
Ekonomiskt utfall
Verksamhetsåret 2001 slutade med ett överskott om knappt
397.000 kr. Härav gick förbundets verksamhet med ett
överskott om knappt 493.000 kr och sektionernas verksam-
het sammantaget med ett underskott om drygt 96.000 kr. Av
förbundets överskott utgjordes 263.650 kr. av icke-
budgeterade sponsorintäkter, som i sin helhet reserverades
till år 2002.

Av de totala intäkterna härrörde 88 % från två källor:
ordinarie statsbidrag kanaliserade vid RF om knappt
1.865.000 kr. och medlemsavgifter (inkl. försäkrings-
premier) om  drygt 1.737.000 kr. Resterande intäkter utgjor-
des främst av sponsorintäkter 263.650 kr., internationellt
stimulansbidrag 115.000 kr., försäljningsintäkter drygt
57.000 kr. samt ränteintäkter 30.000 kr.

Av förbundets totala kostnader om 4.412.000 kr. var de
största kostnadsposterna följande:

personalkostnader 873.000 kr.
resekostnader för utövare och ledare 774.000 kr.
kost och logi för utövare och ledare 469.000 kr.
olycksfallsförsäkring 637.000 kr.
telefon och porto 359.000 kr.
kopiering och tryck 279.000 kr.
samt lokalkostnader 213.000 kr.
Den ekonomiska redovisningen framgår av förbundets

förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningar.
Förbundets bokföring och ekonomihantering har liksom ti-
digare handhafts av RF:s Ekonomitjänst.

än att sponsorn har rätt att uppge att man sponsrar Svenska
Budoförbundet. Detta är första gången som Budoförbundet
mottar annat än rent marginellt sponsorstöd. Förbundssty-
relsen beslutade att beloppet, avrundat uppåt till 265.000
kr., skall gå till att stödja följande fyra landslag under år
2002:

karate 130.000 kr.
ju-jutsu 75.000 kr.
kendo 30.000 kr.
iaido 30.000 kr.
För att bidragen skall utgå måste berörda sektioner in-

komma med ansökningshandlingar och där bl.a. redovisa
hur man avser att använda pengarna och vilka mål man sät-
ter upp för resp landslag.

Medlemsavgifter
Genom beslut på årsmötet i mars 2001 har inbetalningen av
medlemsavgifterna tidigarelagts.

Istället för att som tidigare betala in avgifterna senast
den 30 november under verksamhetsåret skall klubbarna
hädanefter betala in avgifterna senast den 31 december året
före verksamhetsåret. Detta innebär en tidigareläggning
med 11 månader. Beträffande avgifterna för år 2001 tilläm-
pades en övergångslösning, som innebar att avgifterna
skulle betalas in senast den 30 juni 2001.

Förändringen innebär en anpassning till praxis i de
flesta organisationer och medför att framför allt sektioner-
nas likviditetssituation förbättrats. Det är dock fortfarande
ett problem att en ganska stor del av medlemsavgifterna be-
talas in för sent.

Lokalfrågan
Förbundsstyrelsen tog redan år 2000 ställning mot tanken
på att bygga ett kontorshus på Bosön som skulle inhysa RF,
SISU samt ett antal specialidrottsförbund. Vid Riksidrotts-
mötet i maj 2001 kom frågan upp till avgörande. Riksid-
rottsstyrelsen vidhöll där sitt förslag om att bygga ett kon-
torshus. Efter en livlig debatt, där bl.a. Budoförbundets ord-
förande Erik Åsbrink aktivt talade för att förslaget skulle
avvisas, beslutade Riksidrottsstämman att avslå Riksidrotts-
styrelsens förslag. Därefter tillsatte RF:s nye ordförande
Gunnar Larsson en arbetsgrupp, i vilken bl.a. Erik Åsbrink
ingick, med uppgift att se över andra tänkbara lokal-
alternativ för RF i framtiden. Gruppens förslag blev att RF
skulle eftersträva att framgent hyra antingen nuvarande lo-
kaler i Farsta eller lokaler på annat håll i Stockholm stad.

Budoförbundets hyreskontrakt för lokalerna i Farsta lö-
per ut i december 2003. Det gör det nödvändigt att under-
söka olika lokalalternativ även för  Budoförbundets kansli.
En möjlighet är att undersöka om det finns intresse hos ett
begränsat antal andra specialidrottsförbund, gärna med en
likartad verksamhet, att tillsammans med Budoförbundet
hitta en gemensam lokallösning i framtiden.

Information och kommunikation
På årsmötet i mars utökades förbundsstyrelsen med bl.a. en
informationsansvarig, att arbeta med såväl intern som ex-
tern information.

Hemsidan
Under våren gjordes förbundets hemsida om, dess innehåll
reviderades och kompletterades, och sidorna fick en ny de-
sign. Indexsidan fick en ren nyhetsspalt i mitten och länkar
till andra avdelningar på båda sidor om denna.

Under verksamhetsåret har nyhetsspalten hållits upp-

Träningsläger för funktionshindrade.

Internationellt stimulansbidrag
För år 2001 erhöll Budoförbundet från RF ett internationellt
stimulansbidrag om 115.000 kr. att jämföra med 30.000 kr.
året innan. 115.000 kr. motsvarar mer än 5 % av det totala
internationella bidrag som utgick från RF till alla special-
idrottsförbunden. Pengarna användes till deltagande från
förbundets sida vid World Games i Akita i augusti och vid
ju-jutsu-EM i Genua i november. Vidare finansierades ett
stort läger i iaido, Sweden Iaido Open, i september, samt
Swedish Open i ju-jutsu i september. Dessutom finansiera-
des internationella kontakter för kommittén för budoutövare
med funktionshinder.

Sponsring
Under år 2001 mottog Budoförbundet sammantaget
263.650 kr. i sponsorstöd från Nöjesbranschens Riksför-
bund. Sponsorstödet har inte förknippats med andra villkor
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daterad efter bästa förmåga och kompletterats med artiklar
och intervjuer. Flera skribenter i förbundet har knutits till
arbetet och levererat material.

Förutom att detta inneburit ett ökat antal besökare till
hemsidan, har det visat sig att massmedia i tilltagande ut-
sträckning bevakat vår hemsida och i flera fall rapporterat
våra nyheter i sina kanaler.

Mot slutet av året beslutade förbundsstyrelsen att hem-
sidan skulle kompletteras med ett diskussionforum. Avsik-
ten är att detta skall komma igång i början av år 2002.

Crouching Tiger Hidden
Dragon
I samarbete med filmbolaget
SandrewMetronome gjordes
en reklamfilm för Svenska
Budoförbundet, som togs med
på samtliga köp- och hyrvideo
för succéfilmen Crouching Ti-
ger Hidden Dragon. Det digra
arbetet som aktörer vid inspel-
ningen av förbundets film ge-
nomfördes av Patrik Svenberg
och flera av medlemmarna på
wushuklubben Chuen Fa.
Produktionsbolaget Palladium
skötte inspelningen och SBI
gav stöd till projektet.

I samband med releasen av videon hade Sandrew-
Metronome en tävling på sin hemsida, där Budoförbundet
medverkade bland annat med priser i form av fria tränings-
avgifter till budoklubbar.

Förbundets film, som beräknas att bara genom hyr-
video ha fått cirka en miljon tittare, fick också uppmärk-
samhet i massmedia.

Kvaliteten på förbundets reklamfilm underströks av att
SandrewMetronome valde att lägga den precis innan spel-
filmen på videokassetterna, och att produktionsbolaget Pal-
ladium bidrog till en markant del av produktionskostnaden,
lade upp filmen i sin helhet på sin hemsida och använde den
i sin egen marknadsföring.

Den kom sedan att ingå också i ett par andra video-
filmer, av typen Hongkong Action.

kreterare i domarkommittén både i EKU och WKF, och när
förbundet för första gången utsåg Årets Budoutövare.

Förbundsstyrelsen har kunnat konstatera ett ökat mass-
mediaintresse för Budoförbundet under 2001 - i hög grad
som en följd av våra ansträngningar, såväl direkt genom
presskontakter som indirekt genom hemsidan.

Budo-info
Information till klubbarna har gått ut i form av Budo-info,
som har sammanställts på kansliet och skickats ut månatli-
gen. Under året har stora delar av Budo-info även lagts ut
på hemsidan.

Avsikten är att så småningom helt gå över till informa-
tion via nätet.

Utbildning
Utbildningskommittén
På årsmötet i mars utökades förbundsstyrelsen med bl.a. en
utbildningsansvarig. De två stora frågorna på utbildnings-
området har varit att börja genomföra den av årsmötet be-
slutade gemensamma utbildningsplanen samt att förbereda
starten av Riksidrottsgymnasiet för budo i Haninge kom-
mun. Arbetet har till stor del bedrivits genom den av för-
bundsstyrelsen beslutade Utbildningskommittén samt i den
arbetsgrupp för Riksidrottsgymnasiet som också beslutats
av förbundsstyrelsen.

Gemensam utbildning
Starten av den för sektionerna gemensamma utbildnings-
planen inleddes med att konkretisera instruktörsutbildning-
ens nivåer och  behörigheter. Utbildningsplanen har tre
utbildningsvägar.

Det är för det första karriärutbildning med kurser som
ger behörigheter och licenser för instruktörer, domare och
administratörer. Det är för det andra funktionskurser som
direkt svarar mot ett utbildningsbehov. Det är för det tredje
att delta i av Budoförbundet arrangerade seminarier.

Under arbetet visade det sig att det finns en möjlig
koppling till EU-standarden för idrottsledare som stiftel-
sen ENSSHE satt upp. Det är en idrottsledarstandard för
EU-länderna som främst ska möjliggöra en yrkesmässig
förflyttning inom EU-området men även en kvalitets-
säkring för idrottsförbund. Med utgångspunkt från
ENSSHEs nivåer har utbildningskommittén beslutat om
följande instruktörsstege:

Introduktionskurs En studiecirkel som ligger som en
funktionskurs

Gruppinstruktör ENSSHE Nivå-1
Klubbinstruktör ENSSHE Nivå-2
Distriktsinstruktör ENSSHE Nivå-3
Förbundsinstruktör Med eller utan ENSSHE

Nivå-4-behörighet
Högre Förbunds- Med eller utan ENSSHE
instruktör Nivå-5-behörighet

Den för de tre karriärutbildningarna gemensamma
introduktionsdagens kursplan är klar och arbetet för att fär-
digställa instruktörsutbildningens övriga kursplaner är i
slutskedet.

Under hösten genomfördes en funktionskurs i samar-
bete med Kommittén för budoutövare med Funktionshinder.
Syftet var att hjälpa budoutövare med funktionshinder att
träna på ett ändamålsenligt sätt.

Inspelning av Budoförbundets reklamfilm.

Massmediakontakter
Punktinsatser har gjorts mot massmedia, för att öka deras
bevakning av budosporterna. Det har mestadels skett med
pressreleaser vid olika evenemang eller andra nyhets-
mässiga händelser, exempelvis när karatens nya internatio-
nella tävlingsregler infördes, när Javier Escalante blev se-
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Det planeras för flera kurser, bl.a. ett Instruktörs- och
Domarseminarium, som avses bli en årligen återkommande
fortbildning med start år 2002.  Tanken är att kunna enga-
gera kvalificerade föreläsare och att ta del av rapporter om
nyheter från olika forskningsområden m.m.

Riksidrottsgymnasiet
Mycket arbete har lagts ned på förberedelserna inför starten
höstterminen 2002 av Budogymnasiet på Fredrika Bremer-
gymnasiet i Haninge. Detta innebär ett genombrott för
budons position i RF-familjen. En genomarbetad ansökan
från Haninge kommun, framtagen i nära samarbete med
Budoförbundet, lämnades in till RF i januari 2001. Efter en
omfattande process med bl.a. en särskild remissomgång, tog
Riksidrottsstyrelsen i augusti beslutet att som ett av de få
nya Riksidrottsgymnasierna inrätta ett Budogymnasium.

Ett intensivt samarbete har bedrivits med skolan och
kommunen för att skapa ett bra koncept. En hel del
informationsmateriel har tagits fram och spritts till täv-
lingar, klubbledare och speciellt utvalda talanger. Det har
även distribuerats via Budo-info och lagts ut på Budo-
förbundets och kommunens hemsidor. Skolan har sökt trä-
nare och tillsammans med Budoförbundet inbjudit till en
“Pröva på träning” med möjlighet till studiebesök på sko-
lan.

Samarbete med Försvarsmakten
Diskussionerna mellan Budoförbundet och Försvarsmakten
om att inleda ett samarbete har under året fortsatt och blivit
mera konkreta. I första hand handlar det om utbildning i
aikido inriktad på officersutbildningen. Det kan också bli
aktuellt med utbildning på förbanden och även i någon
tävlingsinriktad budoart.

Organisation och medlemmar
Årsmötet 2001
Vid årsmötet var 123 klubbar
representerade med samman-
lagt 173 röster. Till mötes-
ordförande valdes Gunnar
Larsson, som två månader se-
nare av Riksidrottsmötet val-
des till ny ordförande i RF.

Årsmötet beviljade i en-
lighet med revisorernas rekom-
mendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskaps-
året 2000.

Förbundsstyrelsen hade
lagt fram tre propositioner: En
angående att fastställa en ge-
mensam utbildningsplan för
förbundet, en angående ett utö-
kat antal ledamöter i förbundsstyrelsen m.m. (att utse en
utbildningsansvarig och en informationsansvarig) och en
angående att tidigarelägga inbetalningsdatum av medlems-
avgifterna. Propositionerna bifölls.

Till årsmötet hade inkommit fem motioner. En motion
föreslog att förbundet skulle byta namn till Svenska
Kampsportsförbundet. Motionen avslogs. En motion förs-
log inrättande av ett stipendium “Årets Budoka”. Motionen
bifölls med bl.a. den förändringen att stipendiet skulle kal-
las “Årets Budoutövare”.

En motion föreslog en ny organisation av Budo-
förbundet. Motionen drogs tillbaka av motionären under

mötet. Dock biföll årsmötet de av förbundsstyrelsen redovi-
sade tankarna om behovet av ett starkt Budoförbund och
gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda och stimulera
diskussioner kring förbundets framtida organisation, namn
och verksamhet.

En motion föreslog en bättre dagordning på årsmötena.
Motionen bifölls. En motion föreslog vissa förändringar i
processen som föregår årsmötena. Årsmötet beslöt att bi-
falla styrelsens förslag, som innebar att frågorna skulle ut-
redas vidare.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget bifölls efter vissa förändringar av verksamhets-
planen.

Till styrelsen valdes följande personer:
Ordförande Erik Åsbrink (omval)
Vice ordf Cecilia Bröms (nyval)
Kassör Christian Lund (omval)
Sekreterare Kerstin Amnerth (nyval)
Utbildningsansvarig Michael Söderkvist (nyval)
Informationsansvarig Stefan Stenudd (nyval)
Vidare fastställdes att sektionsordförandena skulle ingå

i förbundsstyrelsen:
Ordförande aikido Jöran Fagerlund (omval)
Ordförande ju-jutsu Magdalena Sundqvist (nyval)
Ordförande karate Owe Stjernström (omval)
Ordförande kendo Lars Tegelberg (omval)
Genom personförändringarna i styrelsen ökade den

kvinnliga representationen från 1 av 8 till 3 av 10 eller från
12,5 till 30 %.

Gunnar Larsson

Förbundsstyrelsen 2001. Från vänster: Jöran
Fagerlund, Magdalena Sundqvist, Owe Stjernström,
Cecilia Bröms, Michael Söderkvist, Erik Åsbrink,
Stefan Stenudd, Lars Tegelberg och Christian Lund.
Kerstin Amnerth saknas på bilden.

Medlemsutvecklingen
Under år 2001 vände medlemsutvecklingen äntligen uppåt
efter en kontinuerlig nedgång sedan mitten av 90-talet. Un-
der senare hälften av 1990-talet minskade antalet klubbar
från ca 750 till under 600 och antalet utövare från ca 40.000
till drygt 30.000. Vid slutet av år 2001 hade Budoförbundet
605 klubbar att jämföra med 593 ett år tidigare. Antalet utö-
vare ökade under  samma tid från 30.442 till 33.682, dvs en
ökning med 3.240 utövare eller 10,6 %. Av denna är knappt
400 utövare i de klubbar som valt att gå över från Gym-
nastikförbundet till Budoförbundet.

Alla sektioner uppvisade ökningstal för såväl antalet
medlemmar som antalet klubbar. För respektive sektion för-
delar sig antalet medlemmar och klubbar på följande sätt:

Medlemmar 2000 2001
Aikido 4.651 5.105
Ju-jutsu 7.936 9.524
Karate 17.432 18.622
Kendo 423 431
Totalt 30.442 33.682
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Klubbar 2000 2001
Aikido 95 99
Ju-jutsu 116 121
Karate 358 359
Kendo 24 26
Totalt 593 605

Förbundets framtid
I enlighet med det uppdrag som årsmötet gav till förbunds-
styrelsen har diskussionen om förbundets framtid – vilka
ska kunna tillhöra förbundet, vad ska förbundet heta, hur
ska  förbundets organisation se ut – stimulerats genom olika
initiativ. Under året anordnades två konferenser: En i au-
gusti där ledamöterna i förbunds- och sektionsstyrelserna
träffades och i december, till vilken bl.a. distriktsordförand-
ena hade inbjudits. Till den senare konferensen hade också
bjudits in representanter för fyra kampsportsorganisationer,
som idag står utanför RF – capoeira, kickboxning, shoot-
fighting och thaiboxning. Dessa fick under konferensens
inledande del presentera sina förbund och kamparter.

Som väntat fanns det olika uppfattningar bland delta-
garna. Det fanns åtskilliga som förordade eller i vart fall
kunde acceptera en utvidgning av förbundet till att omfatta
även andra kamparter, förutsatt att dessa uppfyller krav på
låg skadefrekvens, hög etik och moral, demokratisk organi-
sation och god utbildning. Bland dessa fanns det också åt-
skilliga förespråkare för en namnändring till “Svenska
Budo- och Kampsportsförbundet” (eller någon snarlik be-
teckning), dvs att samtidigt markera fasthållande vid tradi-
tionerna och en öppenhet mot det nya. Men det fanns också
de som motsatte sig sådana förändringar och ville behålla
både förbundets nuvarande namn och dess nuvarande sam-
mansättning.

Avtal med Svenska Gymnastikförbundet
Efter en längre tids diskussioner slöt Budoförbundet och
Gymnastikförbundet under våren 2001 ett avtal med varan-
dra. Bakgrunden var att det fanns ett 25-tal klubbar i
Gymnastikförbundet som helt eller huvudsakligen ägnade
sig åt budoverksamhet. Avtalet innebär i korthet att man ut-
trycker som sin gemensamma uppfattning att klubbar som
bedriver budoverksamhet ska tillhöra Budoförbundet och
klubbar som bedriver gymnastikverksamhet ska tillhöra
Gymnastikförbundet. De båda förbunden gick också ut i ett
gemensamt brev till de berörda klubbarna och uppmanade
dem att på frivillig basis ansluta sig till det förbund som bäst
motsvarar deras verksamhet,dvs Budoförbundet. Budo-
förbundet har också efter detta agerat på egen hand genom
muntliga och skriftliga kontakter med dessa klubbar.

Budoförbundet har vidare kontaktat andra klubbar med
budoverksamhet som idag står utanför Budoförbundet och
RF i syfte att försöka få dem att ansluta sig till Budo-
förbundet och därmed också bli medlemmar i RF.

Resultatet hittills är att två ju-jutsuklubbar med tillsam-
mans nära 400 utövare, som tidigare tillhört Gymnastik-
förbundet, nu har anslutit sig till Budoförbundet. Detta är
naturligtvis glädjande och en framgång. Samtidigt är det up-
penbart att det kommer att krävas ett långvarigt och tålmo-
digt arbete för att förmå fler klubbar att finna sin naturliga
hemvist, dvs Budoförbundet.

Deltagande i arbetsgrupper och utredningar
Budoförbundets ordförande Erik Åsbrink har under året
deltagit i följande arbetsgrupper:

RF:s arbetsgrupp i lokalfrågan (redogörelse har läm-
nats ovan). Arbetsgruppens förslag anammades av RF:s
ordförandekonferens i oktober 2001.

RF:s arbetsgrupp rörande fördelning av statsbidragen.
Gruppen lade fram ett förslag om hur man år 2002 ska för-
dela den del av statens bidrag till RF som är avsedd för
specialförbunden. Statens bidrag ökade med 10 % och
Budoförbundet fick också en höjning med 10 %. Föregå-
ende år minskade statsbidraget till Budoförbundet med 2 %.

Erik Åsbrink har också utsetts till att som Budo-
förbundets representant delta som expert  i Proffsboxnings-
och kampidrottsutredningen som regeringen tillsatt i slutet
av år 2001. Utredare är Britt Sohlberg som skall redovisa
sitt uppdrag i mars 2003.

Styrelsesammanträden
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 12 sam-
manträden, varav 3 före årsmötet (med den föregående sty-
relsen) och 9 efter årsmötet (med den nuvarande styrelsen).

Styrelseledamöterna har deltagit enligt följande och i
vissa fall ersatts av suppleant:

Föregående Nyvald
styrelse styrelse

Erik Åsbrink 3 9
Cecilia Bröms 3 7
Paul G Höglund 3 -
Kerstin Amnerth - 8
Christian Lund 3 8
Stefan Stenudd - 5
Michael Söderkvist - 8
Magdalena Sundqvist - 7
Jöran Fagerlund 3 8
Lars Tegelberg 2 8
Owe Stjernström 3 8
Bertil Bergdahl 3 -

Kansliet
Under verksamhetsåret har kansliet haft två anställda: Javier
Escalante, förbundskonsulent, och Cynthia Lo, förbunds-
kanslist. Förbundsstyrelsens kansliansvariga har varit Erik
Åsbrink och Kerstin Amnerth.

Kommittéer
Det har tidigare inte funnits några kommittéer på förbunds-
nivå, däremot på sektionsnivå. Förbundsstyrelsen beslöt un-
der verksamhetsåret att inrätta tre kommittéer, som verkar
inom prioriterade områden. De kommittéer som inrättats är,
i kronologisk ordning:

Kommittén för budoutövare med funktionshinder
Ledamöter:
Mike Wall (ordförande)
Cecilia Bröms
Amanda Golert (Kajukenbo – ej SBF-ansluten)
Pontus Johansson (karate)
Håkan Karlsson (Kramfors-Sollefteå Habilitering)
Jessica Åkerman (ju-jutsu)
Mikael Pettersson (karate)

Utbildningskommittén
Ledamöter:
Michael Söderkvist (ordförande)
Anders Bergström (ju-jutsu)
Henrik Engelkes (kendo)
Sture Nöjd (aikido)
Ove Viggedal (karate)

Vid sidan av utbildningskommittén finns även en ar-
betsgrupp för arbetet med Riksidrottsgymnasiet.
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Medicinska kommittén
Ledamöter:
Cecilia Bröms (ordförande)
Kenneth Knutson (aikido)
Michael Matzon (ju-jutsu)
Ingemar Sköld (ju-jutsu)
Dariusz Trojanowski (karate)

Revisorer
Av årsmötet utsedda revisorer:
Tomas Forslund, aukt. revisor (omval)
Annika Löfström (nyval)
Michel Forss, aukt. revisor (nyval), suppleant
Daniel Peterson (nyval), suppleant.
Av RF utsedd revisor: Margareta Tell, aukt. revisor.

Valberedning
Irène Brändström, sammankallande (omval)
Gunnar Hoffsten (omval)
Susanna Tandler (omval)

Distrikt
Förbundet är indelat i följande distrikt:

Budodistrikt medlemmar klubbar
Bohuslän-Dal 495 19
Dalarna 825 20
Gotland 143 5
Gästrike-Hälsinge 1.100 17
Göteborg 2.921 39
Halland 785 18
Jämtland-Härjedalen 361 9
Medelpad 692 8
Norrbotten 958 19
Skåne 4.159 70
Sydöstra 3.002 52
Stockholm 8.309 152
Södermanland 921 17
Uppland 1.538 24
Värmland 1.221 25
Västerbotten 1.476 24
Västergötland 1.464 26
Västmanland 950 13
Ångermanland 388 8
Örebro 603 14
Östergötland 1.371 26
Totalt 33.682 605

Antalet distrikt i respektive sektion är följande:
Sektion Distrikt
Aikido 20
Ju-jutsu 21
Karate 21
Kendo 10
Budoförbundet 21

Vilka som är ordförande i respektive distrikt framgår
av följande:

Budodistrikt Ordförande
Bohuslän-Dal Tommy Magnusson
Dalarna Mohsen Zandieh
Gotland Stefan Jönsson
Gästrike-Hälsinge Larry Nordström
Göteborg Thomas Leinfors
Halland John Östbjerg

Jämtland-Härjedalen Bitte Sivertsson
Medelpad Hans Sundberg
Norrbotten Roger Viktorsson
Skåne Leif Almö
Sydöstra Daniel Pettersson
Stockholm Gabriel Berg
Södermanland Tony Ring
Uppland Fredrik Eriksson
Värmland Lennart Larsson
Västerbotten André Gullbrand
Västergötland Pentti von Fürstenrecht
Västmanland Bengt Karlsson
Ångermanland Jan Lundberg
Örebro Stefan Lahall
Östergötland Paul Silfverstråle

Medlemskap i internationella
förbund
Svenska Budoförbundet är med sin mångskiftande verk-
samhet anslutet till ett stort antal internationella förbund
enligt följande:

Aikido
International Aikido Federation
Ju-jutsu
International Ju-jitsu Federation
European Ju-jitsu Union
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Karate och Wushu
World Karate Federation
International Wushu Federation
European Karate Federation
European Wushu Federation
Kendo
International Kendo Federation
International Naginata Federation
European Kendo Federation
EuropeaStockholm

Internationella uppdrag
Personer i Svenska Budoförbundet har under verksamhets-
året haft uppdrag i följande internationella organisationer.

International Aikido Federation
Stefan Stenudd Ledamot i Stadgekommittén
Kai Löfgren-Shimasue Biträdande Generalsekreterare,

Webmaster
International Ju-jitsu Federation
Bertil Bergdahl Sekreterare i utvecklings-

kommittén
Paul G Höglund Kassör
European Ju-jitsu Union
Paul G Höglund Kassör
Hans Brändström Ledamot i utvecklings-

kommittén
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Anders Bergström Kassör
World Karate Federation
Leif Almö Ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante Sekreterare i domarkommittén
International Wushu Federation
Paul G Höglund Styrelseledamot
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European Karate Federation
Leif Almö Ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante Sekreterare i domarkommittén
European Wushu Federation
Paul G Höglund Styrelseledamot
European Naginata Federation
Gunilla Hansson Kassör

Utmärkelser
Förtjänsttecken 1
229 Ove Demander Älvsjö Ju-jutsuklubb
230 Diana Söderlund Älvsjö Ju-jutsuklubb
231 Tom Jonsson Minami Ryu Ju-jitsu
232 Stefan Liljerkrans Minami Ryu Ju-jitsu
233 Robert Pajala Minami Ryu Ju-jitsu
234 Kent Fridholm Minami Ryu Ju-jitsu
235 Stefan Näsman Ronneby Ju-jutsuklubb
236 Per Erik Törnqvist Borlänge Ju-jutsuklubb
237 Susanne Leman Borlänge Ju-jutsuklubb
238 Patrik Joon Borlänge Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken  2
258 Kjell Grundström Borlänge Ju-jutsuklubb
259 Linda Larsson Borlänge Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken 3
146 Staffan Magnusson Älvsjö Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken  4
112 Gunnar Hoffsten Varbergs Judoklubb
113 Staffan Nilsson Varbergs Judoklubb
114 Lars Pettersson Borlänge Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken  5
133 Lennart Larsson Karlstad Karate Förening
134 Magnus Ganslandt Täby Ju-jutsuklubb
135 Peo Fryberg Borlänge Ju-jutsuklybb
136 Pekka Pajala Minami Ryu Ju-jitsu

Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsfond
Britt Louise Carlsson Göteborgs Taidoklubb

Taidokai

Britt-Louise Carlsson tar emot prins Bertils och
prinsessan Lilians idrottsfonds stipendium.
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AIKIDO
Styrelse och kommittéer m m
Aikidosektionens årsmöte år 2001
ägde rum den 24 mars i Haga Aikido-
klubbs dojo i Stockholm. Mötet inled-
des som vanligt med ett uppskattat trä-
ningspass.

Följande styrelse valdes på års-
mötet:
Jöran Fagerlund, ordförande – omval
Kerstin Fredbäck, sekreterare – omval.
Peter Nilsson, kassör – nyval
Lolo Heijkenskjöld, ledamot – nyval
Sture Nöjd – ledamot (speciellt utbild-
ning och information) - nyval

Sammankallande i valbered-
ningen var under året Wilhelm Bil-
höfer. Till hjälp hade han Maria Moss-
berg och Anders Persson.

Styrelsen har under verksamhets-
året hållit fyra sammanträden, varav
tre i Stockholm och ett i Göteborg.
Styrelsen har också haft flitiga kontak-
ter framför allt via e-post.

Ordföranden för sektionen har
också, i enlighet med Budoförbundets
ordning, varit ledamot i förbundets
huvudstyrelse och deltagit i dess sam-
manträden. Dessutom har en känd
aikidoprofil, Stefan Stenudd, ingått i
förbundets huvudstyrelse som infor-
mationsansvarig.

I enlighet med praxis, tillsätter
styrelsen kommittéer för de olika sti-
larna inom aikidosektionen — Aiki-
kai, Iwama Ryu och Ki. Vid dessa
tillsättningar har önskemålen hos klub-
barna inom respektive stilar varit av-
görande.

Aikikai-kommittén har bestått av
följande personer:

Graderingsfrågor
Jan Nevelius (sammankallande,
graderingsfrågor)
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Jan Hermansson, hedersledamot
Knut Högvall
Stefan Stenudd

Övriga
Stina Deurell
Sven Stephens
Per Eklund
Niklas Risberg

Iwama Ryu-kommittén har bestått
av:
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås (sammankallande)

Ki- kommittén har bestått av:
Lolo Heijkenskjöld, ordförande
Anders Persson
Per-Åke Wilhelmsson
Olof Westin
Ola Ljungkrona

De flesta aktiviteter genomförs
numera på stilnivå. Dock finns utanför
styrelsen ett antal sektionshandläggare
i olika ärenden, nämligen:

Disciplin: Marc Tullgren
Medicin: Kenneth Knutsson
Webbmaster: Per Backlund

Medlemsstatistik
Vid utgången av verksamhetsåret 2001
var det totala antalet medlemmar 4631
och antalet klubbar 100. Uppdelat på
respektive stil är fördelningen år 2001
enligt tabell 1.

Aikikai är den av stilarna som har
klart flest utövare (67 %) men en nå-
got mindre andel av klubbarna (63 %).
Föregående år (vid slutet av år 2000)
var antalet medlemmar 4651 och anta-
let klubbar 95. Antalet klubbar har

alltså ökat, vilket är en fortsättning på
en långsam men säker trend ända se-
dan starten. Sedan 1996 har en liten
minskning av antalet medlemmar
skett. Siffrorna för år 2001 innebär
förhoppningsvis att denna minskning
avbrutits.

Tabell 1.  Antalet klubbar och
medlemmar inom Aikidosektionens sti-
lar år 2001.
Klubbar Medlemmar
Antal Andel Antal Andel
Aikikai
62 62 % 3090 67 %
Iwama Ryu
26 26 % 1221 26 %
Ki
12 12 % 320 7 %
Totalt
100 100 % 4631 100 %

Ulf Evenås, till höger, och den italienske instruktören Paolo Corallini,
båda graderade 7 dan Iwama ryu år 2001. Foto: Jöran Fagerlund.
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Följande klubbar invaldes i för-
bundet under verksamhetsåret:

Aikikai:
Misogi Aikidoklubb och Aikidocenter
IF.

Iwama Ryu:
Halmstads Aikidoklubb Iwamaryu,
Takemusu Aikido Dojo.

Ki:
Enköpings Ki-Aikidoförening.

En klubb – Trelleborgs Aikido-
klubb Iwama Ryu – försvann under
året.

40-årsjubileum
I månadsskiftet augusti/september år
2001 firades svensk aikidos 40 års-
jubileum. Det blev ett minnesvärt eve-
nemang. Ett stort läger med närmare
300 deltagare ledda av Doshu Mori-
teru Ueshiba genomfördes i Farsta-
hallen i Stockholm. På lördagen hölls
en uppvisning där många av svensk
aikidos främsta företrädare deltog. På
kvällen var det en stor fest i Iyasaka
Aikidoklubbs lokaler med över 150
deltagare.

Vid avresan uttryckte Doshu stor
tacksamhet för mottagandet han fått
här i Sverige. Att han över huvud taget
väljer att komma till Sverige innebär
att vi har en mycket god relation till
Hombu Dojo. Han gör bara två ut-
landsresor per år.

Jämställdhet
Styrelsen fick av årsmötet 2001 i upp-
drag att utarbeta en handlingsplan för
jämställdhet. Styrelsen har under året
arbetat med en sådan och kan till års-
mötet 2002 presentera ett förslag till
jämställdhetsplan.

Som bakgrund till behovet av en
jämställdhetsplan kan som illustration
några siffror presenteras. Se tabell 2.
Av samtliga aikidotränande år 2001
var andelen kvinnor 36 %. Den över-

lägset största andelen återfanns inom
Ki. Av alla som dangraderade under
året var endast 13 % kvinnor. Inom Ki
utfördes dock inga dangraderingar alls
under året. Denna obalans i kvinnlig
representation mellan medlemsantal
och graderingar är ett exempel som
tydligt illustrerar behovet av en ökad
jämställdhet inom aikidon.

Tabell 2 Andelen kvinnor av
samtliga tränande och av dangrade-
rade under år 2001.

Andelen kvinnor
Medlemmar -1 dan -2 dan -3 dan
Aikikai
38 % 14 % 12 % 20 %
Iwama ryu
21 % 11 % 11 % 0 %
Ki
70 %
Totalt
36 % 13 % 12 % 14 %

Jämställdhetsplanen innehåller
målsättningar för jämställdhetsarbetet
och en strategi för att uppnå målen.
Den övergripande visionen i planen är
att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldighe-
ter inom aikidon, att fler kvinnor ska
avancera i graderna samt att en jämn
fördelning av grader och inflytande
mellan kvinnor och män ska uppnås.

Jämställdhetsarbetet måste hu-
vudsakligen utföras ute i klubbarna.
Jämställdhetsplanen visar på ett antal
möjliga vägar. Jämställdheten påver-
kas dock inte bara genom åtgärder
inom aikidon utan kanske i högre grad
genom att träningen ger kvinnor en
kompetens och självkänsla som för-
bättrar deras förutsättningar i livet ut-
anför aikidon.

Utbildning och information
Budoförbundet håller centralt på att
utarbeta en gemensam utbildnings-
plan, som riktar sig till aktiva utövare,
instruktörer, domare, tävlingsfunktio-
närer och förtroendevalda på klubb-,
distrikts- och förbundsnivå. Målen är
förutom att utveckla verksamheterna
och höja kompetensen att stärka sam-
hörigheten inom förbundet och tillmö-
tesgå de krav samhället har på oss.
Styrelsen har under året arbetat till-
sammans med SBFs utbildnings-
kommitté i denna fråga. Ett gemen-
samt utbildningsprogram för instruktö-
rer i fyra steg planeras.

Aikidons hemsida www.budo.se/
aikido är mycket välbesökt. Hemsidan
innehåller bl. a. information om sty-
relse, kommittéer och klubbar, samt
kalendarium och annan aktuell infor-
mation. En hemsida är ett mycket bil-
ligt sätt att nå dem man annars inte så
lätt når. Per Backlund har i flera år
handhaft sektionens hemsida som dess
webmaster.

SBFs hemsida, www.budo.se
kommer emellertid att byta server, vil-
ket ställer till vissa problem för aikido-
sektionen.

Dessutom kommer Budo-Info ut
varje månad - utom under sommar-
perioden. Denna läggs numera också
ut på www.budo.se som pdf-filer.

Internationell representation
Kai Löfgren (Iyasaka Aikidoklub) är i
egenskap av IAFs webbmaster leda-
mot i federationens styrelse som
Assistant General Secretary. Stefan
Stenudd ingår dessutom i den
redaktionskommitté inom IAF som
skriver förslag till nya stadgar. Detta
innebär att svensk aikido och SBF har
starka positioner i IAF.

Urban Aldenklint representerade
Aikidosektionen i Tokyo i september
vid firandet av Hombu Dojos 70-års-
jubileum och Stiftelsen Aikikais 60-
årsjubileum.

Övrigt
Ett flertal framstående instruktörer har
besökt Sverige under året och vid ett
flertal tillfällen har förbundet represen-
terats officiellt av sektionsstyrelsen.
Jöran Fagerlund uppvaktade Endo-
sensei när han besökte Stockholm,
med anledning av dennes utnämning
till 8 dan Aikikai. Jöran framförde vi-
dare förbundets gratulationer vid Iya-
saka Aikidoklubbs 20-årsjubileum och
tackade då även Kobayashi-sensei, 8
dan Aikikai, och Igarashi-sensei, 7 dan
Aikikaiför deras insatser för såväl
Iyasakas som svensk aikidos utveck-
ling. Stora delar av styrelsen var när-

Doshu Moriteru Ueshiba håller träningsläger i Farsta, vid den svenska
aikidons 40-årsfirande. Foto: Magnus Hartman.
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varande vid firandet av Ulf Evenås ut-
nämning till 7 dan Iwama-ryu i Göte-
borg. Vidare har sektionsstyrelsen
representerats av Peter Nilsson vid in-
vigningen av Piteå Budohus, som
byggdes av kommunen efter en upp-
maning från SBF till kommunerna om
ändamålsenliga budolokaler.

Arbetet med en gemensam,
svensk vidimering av dangrader har
avslutats och sjösatts under året. Ruti-
ner för ansökningsförfarandet är klara
och blanketter för ändamålet finns att
ladda ner på sektionens hemsida
www.budo.se/aikido. Vidimeringen är
frivillig och gäller Aikikais och Iwama
Ryus dangrader. Syftet med vidimer-
ingen är att svenska aikidoutövare ska
ha ett generellt i samhället respekterat
intyg på sina kunskaper, vilket de ja-
panska diplomen inte på samma sätt
är.

Styrelsen har under året deltagit i
SBFs arbete beträffande Försvars-
maktens önskan att värnpliktiga ska
kunna träna budo. Det har visat sig att
de är speciellt intresserade av aikido.
Det vore givetvis en stor framgång för
svensk aikido om Sveriges officerskår
började träna aikido regelbundet.

Aikikai
Aikikaikommittén fungerar i praktiken
som två kommittéer med olika arbets-
uppgifter. En graderingskommitté
handhar graderingsfrågor, övriga tek-
niska frågor samt internationell repre-
sentation.

Denna har under 2001 bestått av
Jan Hermansson (hedersledamot), Jan
Nevelius (sammankallande), Urban
Aldenklint, Kerstin Fredbäck, Knut
Högvall och Stefan Stenudd. Resten
av Aikikaikommittén handhar ärenden
rörande ekonomi, utbildning, informa-
tion och lägerarrangemang. Ledamöter
har varit Stina Deurell, Sven Stephens,
Per Eklund och Niklas Risberg.

Graderingskommittén har under
verksamhetsåret haft fyra möten.
Kommittén har sedan ett antal år befo-
genhet från Hombu Dojo att i eget
namn utföra dangraderingar upp t o m
4 dan.

Kommittén utförde under året
dangraderingar vid två tillfällen. Re-
dan i januari arrangerades ett Aikikai-
läger med dangraderingar i Lund –
dock i något mindre format än det tra-
ditionella. Arrangemanget innehöll
också en klubbledarträff.

Kommittén har varit represente-
rad vid samtliga besök av utländska
shihan och andra aikikailärare med 6:e
dan eller mer. Dessa har varit Koba-

Graderingar och utnämningar i Aikikai
6 dan
Hans Gauffin Hikari Aikidoklubb
Roland Hultberg Stockholm Aikikai
5 dan
Kerstin Fredbäck Högdalens Izanagi Aikidoklubb
John-Patrick Johnsen Aikido Dojo Gamlestaden
4 dan
Gerhard Gremillet Iyasaka Aikidoklubb
Per-Åke Lecktér Iyasaka Aikidoklubb
Richard Lincoln Renshin Aikido Dojo
Sonny Ågren Iyasaka Aikidoklubb
3 dan
Jalal Assadollahzadeh Amaterasu Aikidoklubb
Annika Jansson Hashidate Aikidoklubb
Daniel Jansson Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Jimmy Larsson Sundsvalls Budoklubb
Manne Niemi Shishishin Kokoro Dojo
Jesper Norin Hashidate Aikidoklubb
Åsa Rikner Uppsala Budoklubb
2 dan
Chamindre Bergh Kallhälls Aikidoklubb
Henrik Hultén Uppsala Budoklubb
Peter Karlsson Lunds Aikidoklubb
Patrik Nilsson Kenshinkai Aikido Visby
Tomas Ohlsson Enighet
Olof Petersson Umeå Aikidoklubb
Niklas Risberg Jönköpings Aikidoklubb
Christian Roxenius AikidoDojo Gamlestaden
Tommy Rozas Aikido Dojo Gamlestaden
Per Wallvide Iyasaka Aikidoklubb
1 dan
Patrik Antonsson Uppsala Budoklubb
Lotta Arleståhl Enighet
Hanna Björk Stockholm Aikikai
Erik Carlsson Shishishin Kokoro Dojo
Stuart Filshie Aikido Dojo Gamlestaden
Magnus Granberg Vanadis Aikidoklubb
Rickard Grangården Lunds Aikidoklubb
Heiko Guenther Enighet
Dirk Handzic Arvika Aikidoklubb
Erik Hertel Hashidate Aikidoklubb
Lennart Hellström Iyasaka Aikidoklubb
Mattias Hällström Lunds Aikidoklubb
Thomas Ingvarsson Isshinkai Aikidoklubb
Christofer Jonsson Umeå Aikidoklubb
Anders Kamph Kristianstads Aikikai
Alula Kassa Aikido Dojo Gamlestaden
Susanna Kolari Lunds Aikidoklubb
Hans-Erik Lehndal Järfälla Aikidoklubb
Per Lengqvist Umeå Aikidoklubb
Kai Löfgren Iyasaka Aikidoklubb
Anders Löfgren Iyasaka Aikidoklubb
Bill Mattson Nuboko Aikidoklubb
Sylvia Mucke Enighet
Kristofer Olheim Nuboko Aikidoklubb
Johan Olofsson Renshin Aikido Dojo
Stefan Persson Isshinkai Aikidoklubb
Håkan Pilfalck Hashidate Aikidoklubb
Stefan Sauk Stockholms Aikidoklubb
Håkan Smedja Sjögren Orust Aikido Takamaharaklubb
Bernd Stankoweit Enighet
Mattias Tell Lunds Aikidoklubb
Lars Tornemark Kristianstads Aikikai
Cilla Wallin Vanadis Aikidoklubb
Fukushidoin
Björn Mattsson Ukehashi Aikidoklubb
Tomas Ohlsson Enighet
Per Eklund Renshin Aikido Dojo
Niklas Risberg Jönköpings Aikidoklubb
Peter Ahlström Isshinkai Aikidoklubb
Patrik Nilsson Kenshinkai Aikido Visby
Olof Pettersson Umeå  ikidoklubb
Åsa Rikner Uppsala Budoklubb



Svenska Budoförbundets verksamhetsberättelse 200122

yashi sensei, Igarashi sensei, Endo
sensei, Tissier sensei, Noël sensei,
Takemori sensei och Shishiya sensei.
Vid de flesta av de läger som varit an-
ledningen till deras besök anordnades
även dangraderingar.

Allmänt kan sägas att en fortsatt
god kontakt upprätthållits till IAF,
andra länders förbund, Hombu Dojo
och Doshu, gästande lärare samt andra
stilar inom aikidon.

Urban Aldenklint representerade
SBF Aikido/Aikikai i Tokyo, Japan
den 21:a oktober då Hombu Dojo fi-
rade 70 år och Aikikai 60 år. Vid fest-
ligheterna som gick av stapeln på Keio
Plaza Hotel deltog cirka 2000 personer
däribland Japans kulturminister. Tal
hölls av Doshu Moriteru Ueshiba och
andra prominenta gäster. Urban samta-
lade där bl.a. med Mr Somemiya, IAFs
General Secretary och Assistant
Director i Aikido World Headquarters
om IAFs styrelsemöte som i augusti
månad 2002 kommer att äga rum i
Stockholm.

Under hösten anordnades ett förs-
ta instruktörsläger i Jönköping. Ar-
rangemanget genomfördes mycket
framgångsrikt av Niklas Risberg, Jön-
köpings Aikidoklubb och Per Eklund,
Renshin Aikido Dojo, Malmö. Tanken
är att dessa läger skall återkomma
varje år på olika platser runt om i lan-
det och vara ett led i riktning mot
licensierade instruktörer. Lägret var
mycket uppskattat och ett nytt läger är
inplanerat för kommande höst.

Aikikai har en egen hemsida,
www.aikikai.net, som innehåller det
viktigaste som händer inom Aikikai.
Sidan reviderades under våren, varvid
inaktuella bitar togs bort och texter
skrevs om för att vara aktuella. Hela
hemsidan fick också en grafisk an-
siktslyftning. Under resten av året har
sajten sedan kontinuerligt uppdaterats.

Iwama Ryu
Kommittén ser tillbaka på ett händel-
serikt år trots att årets stora händelse –
Saito-senseis läger i Köpenhamn –
blev inställt. Under de omständigheter
som rådde inom flygbranschen under
hösten valde Saito-sensei att ställa in
alla utlandsresor.

Ledamöter
Kommittén har bestått av två svenska
ledamöter av den skandinaviska grade-
ringskommittén:

Ulf Evenås (sammankallande)
Lars-Göran Andersson

Läger
Året inleddes med det traditionella
nyårslägret i Göteborg. Cirka 60 per-
soner deltog. Under våren besöktes
Sverige av två framstående utländska
instruktörer. Helgen innan årsmötet i
mars bjöd på en nygammal bekantskap
– Bill Witt, 7 dan Aikikai från Kalifor-
nien. Det var första gången Bill under-
visade i Sverige, men han har haft stor
betydelse för svensk aikido i det han
översatte flera av Saito-senseis första
böcker och även medverkade som uke
i desamma. De 65 deltagarna som slöt
upp var mycket nöjda med träningen. I
slutet av april höll Saito-senseis båda
representanter i Europa – Shihan Ulf
Evenås och Shihan Paolo Corallini –
ett gemensamt läger i Göteborg. De
senaste åren har detta vårläger tillsam-
mans ett höstläger i Italien utvecklats
till en tradition. Iwama-ryu kommittén
ser det som ett bevis på den höga kva-
lité som Iwama-ryu håller i Sverige att
Ulf Evenås är drivande i den interna-
tionella utvecklingen.

En tradition som hängt med i över
ett decennium är Pingstlägret i Torsby.
Ungefär 60 utövare slöt upp vid

Kobayashi sensei instruerar på Iyasaka. Foto: Jöran Fagerlund.

Frykens strand i år för att träna under
ledning av Lars-Göran Andersson och
Ulf Evenås.

Instruktörsläger har hållits både
under våren och hösten.

Ulf Evenås graderad till 7 dan
Årets största händelse var när Saito-
sensei tilldelade Ulf Evenås och Paolo
Corallini 7 dan. Detta är den högsta
aikidograd en svensk någonsin tillde-
lats.

Internationellt
Vid höstlägret i Italien och det firandet
utnämningen till 7 Dan av Ulf Evenås
och Paolo Corallini i Italien i septem-
ber, närvarade aikidosektionens ordfö-
rande Jöran Fagerlund som represen-
tant för SBF. Resan bekostades delvis
av Iwama-ryu-kommittén och delvis
privat. Budoförbundets officiella när-
varo i Italien uppskattades och bidrog
till att ytterligare stärka Sveriges posi-
tion i den internationella aikidogemen-
skapen.

Denna position har stärkts ytterli-
gare i och med att Ulf Evenås under
året undervisat på ytterligare några fler
platser, i och utanför Europa. Lars–
Göran Andersson höll ett träningsläger
i Holbæk i Danmark. Mats Alexan-
dersson var i Vilnius i Litauen och un-
dervisade och Pia Moberg reste till
Murmansk i Ryssland för att undervisa
ett träningsläger. Det är glädjande att
se att även kvinnliga instruktörer upp-
märksammas såväl nationellt som in-
ternationellt.  Tränande från Torsby,
Arvika, Göteborg och Stockholm del-
tog i ett träningsläger som arrangera-
des av Aikikai i Tjeckien i augusti.
Lägret leddes av Ulf Evenås och var
en fortsättning på det samarbete som
påbörjades tillsammans med Stefan
Stenudd året innan. Under året har ett
flertal tränande från Sverige också be-
sökt Saito Sensei i Iwama för att träna.

Utbildningssatsningar
För att ge alla klubbar möjlighet att
närvara vid instruktörsutbildningar har
resebidrag motsvarande en bilfärd per
klubb betalats ut vid två läger under
hösten. Kommittén bedömer det vik-
tigt att resekostnader, som varierar be-
roende på var man bor, inte skall ut-
göra ett hinder för utvecklingsarbete.
Resebidrag kommer förhoppningsvis
att betalas ut även i framtiden. Det är
dock viktigt att påpeka att det beror på
kommitténs ekonomi om det är möj-
ligt.

Under hösten reste Hampus Hult-
man, Göteborgs Aikidoklubb, för
kommitténs räkning till Tyskland för
att delta i en utbildning för barn-
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Många ki-klubbar är utöver med-
lemskapet i Svenska Budoförbundets
Aikidosektion, anslutna till den japan-
ska organisationen Ki No Kenkyukai.
Klubbarna ordnar uppvisningar och
bedriver omfattande träning i ki-aikido
med syfte att sprida kunskap om hur ki
kan användas också i det dagliga livet.
I flera klubbar pågår dessutom barn-
verksamhet.

För närvarande finns totalt 48
svartbälten i ki-aikido, varav 14% är
kvinnor. Under år 2001 har inga högre
graderingar genomförts.

Chefsinstruktören för Europa,
Yoshigasaki Sensei, 8 dan, har under
året hållit veckoslutseminarier vid
flera tillfällen: Göteborg i februari,
Sollentuna i april, Göteborg i juli samt
i Örebro i oktober. Maj Edman från Ki
No Kenkyukai Göteborg har undervi-
sat och genomfört graderingar i
Nishnij Novgorod i Ryssland vid två
tillfällen under året. Carsten Möller, 3
dan, från Ki og Aikido Dojo i Köpen-
hamn, har undervisat i Göteborg.

Under verksamhetsåret 2001 har
Ki-kommittén:

* hållit tre möten, samtliga i sam-
band med träningsläger, dessutom ota-
liga kontakter per telefon och e-post.

Graderingar inom Iwama ryu

7 Dan
Ulf Evenås
3 Dan
Günter Annby Göteborgs Aikidoklubb
Hampus Hultman Göteborgs Aikidoklubb
Leif Palaschinski Göteborgs Aikidoklubb
Claes Blixt Tranemo Aikidoklubb
Dirk Handzic Arvika Aikidoklubb
2 Dan
Dejan Bogicevic Göteborgs Aikidoklubb
Maria Lundberg Göteborgs Aikidoklubb
Marijan Sprem Göteborgs Aikidoklubb
1 Dan
Pär Dahlström Torsby Aikidoklubb
Jonas Karlsson Malmö Aikidoklubb
Per–Ola Olsson Malmö Aikidoklubb
Stefan Sauk Stockholms Aikidoklubb
Petter Ask Stockholms Aikidoklubb
Jonas Larsson Stockholms Aikidoklubb
Jens Westerberg Stockholms Aikidoklubb
Anna Bengtsson Växjö Aikidoklubb
Tor Söder lund Örebro Aikidoklubb

Bukiwaza
3 Dan
Günter Annby Göteborgs Aikidoklubb
Mattias Snaar Göteborgs Aikidoklubb
Fredrik Snell Karlstads Aikidoklubb
Lars Carlsson Karlstads Aikidoklubb
Richard Nilsson Malmö Aikidoklubb
2 Dan
Leif Palaschinski Göteborgs Aikidoklubb
1 Dan
Mattias Svensson Tranemo Aikidoklubb
Linda Wennersten Borås Aikidoklubb
Matthias Rezac Borås Aikidoklubb

instruktörer. Kommittén bedömer det
som viktigt att vi bygger upp en stark
kompetens på området då barn-
verksamheten vuxit de senaste åren.

Nya klubbar
Under året har Iwama-ryu börjat tränas
på ytterligare en ort i Sverige. Robert
Pettersson startade träning på Mora
Budoklubb. Det gör att vi nu är 25
klubbar i Sverige.

Ki
Kommittén för Ki-Aikido är en av
SBF:s Aikidosektions tre s.k. stil-kom-
mittéer. Kommittén har under verk-
samhetsåret 2001 bestått av samman-
kallande Lolo Heijkenskjöld från Ki &
Aikido Dojo Stockholm, Anders Pers-
son från Östersunds Ki No Kenkyukai,
Per-Åke Wilhelmsson från Masthug-
gets Ki-Aikido Sällskap, Ola Ljung-
krona från Ki No Kenkyukai Göteborg
samt Olof Westin från Bergslagens Ki-
Aikidoklubb. Anders Persson avgick
efter första halvåret p.g.a. ändrad bo-
stadsort och ändrade träningsmöjlig-
heter.

* erbjudit resebidrag till instruktö-
rer från övriga klubbar som deltog vid
den ledarutbildning som ordnades av
Ki No Kenkyukai Göteborg i maj
2001. Tyvärr blev det inga sådana del-
tagare.

* anordnat träningsläger med
Dagmar van der Welde, 4 dan, från
Holland. Lägret hölls i maj

2001 vid Ki & Aikido Dojo
Stockholm (helgen), dessutom ordna-
des ett träningstillfälle med Dagmar
vid Ki No Kenkyukai Göteborg.
Reskostnaderna för Dagmar delades
med Ki og Aikido

Dojo Köpenhamn.
* startat arbetet med en gemen-

sam hemsida för Ki-Aikido, www.ki-
aikido.se som innehåller information
om kommittén och klubbarna samt ka-
lendarium och annan aktuell informa-
tion. Hemsidan har konstruerats av
Per-Åke Wilhelmsson.

* uppvaktat Yoshigasaki Sensei
på hans 50-årsdag med en gåva. Den-
na överlämnades av Jan Eriksson, till
tonerna av en aikido-polska framförd
av kompositören Olof Westin.

Avslutning
Med verksamhetsberättelsen lägger
styrelsen åter ett verksamhetsår bakom
sig. Det har varit ett händelserikt och
givande år, vilket ovanstående berät-
telse vittnar om. Nästa år torde inte bli
mindre intressant.

Nästa Sverigeläger äger rum
påskhelgen 2002 i Malmö. Plane-
ringen för detta är givetvis i full gång
både lokalt i arrangörsklubbarna och
centralt i styrelsen.

IAFs Directing Committee (sty-
relse) kommer att i augusti månad
2002 förlägga ett styrelsemöte till
Stockholm. I samband med detta kom-
mer ett träningsläger att genomföras.
Detta är första gången denna Directing
Committee sammanträder utanför Ja-
pan, vilket måste ses som ett tecken på
det stora anseende som svensk aikido
åtnjuter internationellt. För detta har
sektionen beviljats ett internationellt
stimulansbidrag från Riksidrotts-
förbundet.

Vi ser därför framtiden an med
stor tillförsikt. Styrelsen tackar alla
som stött vår verksamhet på olika sätt.
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Ju-jutsu
Styrelsen
Styrelsen för Ju-jutsusektionen har be-
stått av följande personer:

Ordförande:
Magdalena Sundqvist, Göteborg

Vice ordförande:
Bertil Bergdahl, Haninge

Sekreterare:
Pernilla Andréasson, Gävle

Kassör:
Emil Gustafsson, Nybro

Ledamot:
Carlos Romero, Stockholm

På samtliga poster i styrelsen blev
nya namn valda vid sektionens års-
möte på Hotell Scandic Slussen,
Stockholm 2001-03-24. Styrelsen har
sammanträtt 11 gånger under verksam-
hetsåret och mötesprotokollen har pu-
blicerats i Budo-info samt på hem-
sidan. Styrelsen har i huvudsak arbetat
med tävlingsverksamheten och att få
Ju-jutsusektionen att bli den samlande
organisationen för all Ju-jutsu i landet
oavsett stil eller stavning.

Under det gångna året har även
olika funktionsansvariga arbetat inom
sektionen, dels för att avlasta styrelsen,
dels för att få fler delaktiga i sektion-
ens verksamhet.

Följande personer har varit funk-
tionsansvariga:

Internationell verksamhet
Bertil Bergdahl

Stilansvarig
Ola Johanson

Tävlingssamordnare
vakant

Webmaster
Magnus Jonsson

PR-ansvarig
Emil Gustafsson

Landslagskapten Kamptävling
Johan Blomdahl

Landslagskapten Partävling
Isabelle Sarfati/Göran Westling

Domaransvarig
Hans Brändström/Dan Andersson

Handikappsfrågor
Jessica Åkerman

Jämställdh- & Integrationsfrågor
Magdalena Sundqvist

Medicinska frågor
Ingemar Sköld,  Mikael Mattsson

Utbildningsansvarig
Anders Bergström

De fyra sista funktionerna är di-
rekt ställda under Budoförbundet.

Internationell
verksamhet
Svenska Budoförbundet och dess Ju-
jutsusektion är medlemmar i Ju-jitsu
European Union (JJEU) och Ju-jitsu
International Federation (JJIF). Ju-
jutsusektionen har under verksamhets-
året flitigt deltagit i flera internatio-
nella Ju-jutsuarrangemang. I och med
detta fortsätter vi att kunna påverka Ju-
jutsuns utveckling internationellt.

Sverige deltog bl a med sitt lands-
lag vid EM i Genua i november. Budo-
förbundets ordförande, Erik Åsbrink,
deltog som åskådare under denna täv-
ling.

Bertil Bergdahl har deltagit i mö-
ten med JJIF:s Utvecklingskommitté.
Vid Ju-jitsu International Federations
kongress i Hamburg i april 2001 del-
tog Magdalena Sundqvist, Paul G
Höglund och Bertil Bergdahl från
Sverige.

Internationell representation
Sverige har haft följande internatio-
nella representation:

Paul G Höglund
Kassör i Ju-jitsu International Federa-
tion.

Bertil Bergdahl
Sekreterare i Ju-jitsu International
Federations Utvecklingskommitté

Hans Brändström
Ledamot i JJIF:s Utvecklingskommitté

Anders Bergström
Kassör i Nordiska Ju-jutsuförbundet

Olika Ju-jutsustilar
Sektionens klubbar tillhör ett 15-tal
stilar med lite olika inriktning av Ju-
jutsu.

Vissa stilar har många medlems-
klubbar, medan andra bara har någon
eller ett par.

Vissa stilar betonar självförsvar,
vissa tävling, och några båda delar.
Någon stil definierar sig inte som Ju-
jutsu, men tillhör ändå sektionen efter-
som verksamheten ligger närmast det
som tränas i Ju-jutsu.

Under år 2000 gjordes ett försöka
att arrangera ett träningsläger över stil-
gränserna.

Detta fick dock ställas in p g a för
få anmälningar. Vi hade önskat att
göra ett nytt försök under 2001, men p
g a ett ganska svalt intresse har detta
skjutits på framtiden.

Under 2001 har en offensiv gjorts

för att få över ju-jutsuklubbar, nya sti-
lar, från Gymnastikförbundet till vårt
förbund och vår sektion. Under senare
halvan av året anslöt sig de första
klubbarna därifrån.

 Nya klubbar
Följande nya klubbar har anslutits till
sektionen under verksamhetsåret:

Budo Höör IF
Hammarö Ju-jutsuklubb
IF Göteborg Brazilian Jiu-jitsu Aca-
demy
Hässleholms Jujitsuklubb Daruma
Kaisho Budoklubb

Hemsidan
Sektionens hemsida på internet, med
adressen http://www.budo.se/ju-jutsu
har under året innehållit bl a kalenda-
rium, inbjudningar, protokoll, tävlings-
resultat m m. Vissa evenemang har
också fått särskild uppmärksamhet ge-
nom en s k ”eventbanner” på första si-
dan.

I 2001-års arbetsplan prioritera-
des sidan för sektionens arbete. Arbete
har pågått i samarbete med förbundet
gällande förändringar av det praktiska
arbetet och upplägget. Byte av inter-
netleverantör har varit aktuellt. Under
2002 bör detta arbete bära frukt och
synas klart och tydligt på ju-jutsu-
sektionens sida.

En del av det svenska landsla-
get i Japan på World Games.

Tävlingsverksamhet
Landslagen

Kamp
Johan Blomdahl har varit lands-

lagskapten för kamplandslaget under
hela år 2001.

Efter SM i Gävle plockades
landslagsgruppen ut och bestod av, i
stort sett, tre personer i varje viktklass.
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Efter German Open, Tyskland, i okto-
ber uttogs landslaget inför EM.

Duo
Fram till i maj var Göran West-

ling landslagskapten för parlandslaget.
Efter hans avgång tog Isabelle Sarfati
över i augusti. Landslagsgruppen har
bestått av tre par i dam- och herr-
klasserna. Landslaget uttogs efter
Swedish Open, Växjö.

Landslagskaptenerna har under
året arrangerat ett flertal läger för hela
landslagsgruppen, och något läger
bara för landslagets medlemmar inför
EM i Genua, Italien.

Domare
Nationell domarkurs hölls i Kalmar i
samband med CCC (Calmar Cup och
Camp).

Då utbildades två nya domare och
tre stycken gick refreshingkurs.

Hans Brändström uppdaterade sin
internationella domarlicens i juli, på
Korfu, under det Internationella som-
marlägret.

Godkända internationella domare
är:

Dan Andersson, 3 Dan, Värnamo
Heinz Rejdvik, 2 Dan, Nybro
Hans Brändström 5 Dan, Umeå

-94 kg
Mikael Mattsson, Kraftverket JJA
Sten Collander, Stlmspolisens JJK
Roger Bergman, Nacka JJK
+94 kg
Mathias Forsberg, Högdalens JJK
Daniel Taxén, Nacka JJK
Niklas Blixt, Hudiksvalls JJK
Damer
-55 kg
Pernilla Gunnarsson, Nacka JJK
Linda Enarsson, Stockholm City JJK
Magdalena Sundqvist, Lunds JJF
-62 kg
Jessica Tanzilli, Gävle JJK
Frida Mårtensson, Kraftverket JJA
Linda Yngvesson, Falu JJK
+70 kg
Anna Dimberg, Kraftverket JJA
Åsa Kjellman, Nacka JJK
Maria Engström, Linköpings BK
Bästa fighter damer
Lena Kuismin, Nacka
Bästa Fighter Herrar
Erik Bolund, Kraftverket
Bästa domare
Emil Gustafsson, NKC

- 70 kg
1. Nicole Sydboge, Danmark
2. Sophie Albert, Frankrike
3. Anna Dimberg, Sverige
4. Sonja Kinz, Tyskland
Duo Män
1. Bruno Pereira & Jerome Laurent,
Frankrike
2. Andreas Richter & Raik Tietze,
Tyskland
3. Barry van Bommel & Bart Herman
Veth, Holland
Duo Damer
1. Vibeke Mortensen & Karina Laurid-
sen, Danmark
2. Laetitia Deloris & Geraldine Dejar-
din, Frankrike
3. Silvia Alvarez & Nuray Batman,
Holland
Duo Mixed
1. Isabel Arroyo & Miguel Martinez,
Spanien
2. Gertraud Christ & Peter Florian,
Tyskland
3. Camilla Prien & Frank Stjernholm,
Danmark

Swedish Open
Herrar
-62 kg
André Hötzel GER
Andreas Dold GER
Anders Lauridsen DEN
-69 kg
Christian Mattle DEN
Martin Söderberg SWE
Markus Thurén SWE
-77 kg
Kenneth Thiim DEN
Johnny Nilsson SWE
Johan Ingholt SWE
-84 kg
Carsten Ettrup DEN
Andreas Kuhl GER
Andi Gaugl GER
-94 kg
Michael Mattson SWE
+94 kg
Mattias Forsberg SWE
Damer
-55 kg
Pernilla Gunnarsson SWE
Linda Enarsson SWE
Miriam Rosenwangen DEN
-62 kg
Johanna A.-Strålberg SWE
Linda Yngvesson SWE
Sabina Hatzky GER
-70 kg
Åsa Kjellman SWE
Linda Lundmark SWE
+70 kg
Sabine Felser SWE
Duo mixed+Dam
Jessica Norregård, Terese Eriksson
SWE
Ketil Inderberg, Mona Odegård NOR

Anna Dimberg, till höger.

Tävlingsresultat
SM i Gävle 31/3 2001
Herrar
-62 kg
Jens  Friesendorff, Nacka JJK
Jonas Rosell, Gävle JJK
Reine Aspman, Borlänge JJK
- 69 kg
Jan Olsson, Kraftverket JJA
Markus Thurén, Kraftverket JJA
Christophe Mourou, Stockholm JJD
-77 kg
Jonny Nilsson, Nacka JJK
Mattias Alge, Umeå BK
Ricky Carlsson, Stockholm JJD
-85 kg
Erik Bolund, Kraftverket JJA
Andy Gaugl, Nacka JJK
Per Fahlberg, Umeå BK

Christer Öqvist, brons i -77kg
på World Games.

World Games i Akita, Japan
Herrar
-69 kg
1.Antonioda Costa, Frankrike
2. Gerhard Ableidinger, Österrike
3. Colin Kist, Holland
-77 kg
1. Didier Cezar, Frankrike
2. Michel van Ryt, Holland
3. Christer Ökvist, Sverige
-85 kg
1. Rob Haans, Holland
2. Thierry Grimaud, Frankrike
3. Peter Bevc, Slovenien
- 94 kg
1. Kamal Temal, Frankrike
2. Pedro Garcia, Spanien
3. Grzegorz Zimolag, Polen
Damer
- 62 kg
1. Patricia Hekkens, Holland
2. Jeanne Rasmussen, Danmark
3. Diana Gimenez, Spanien
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Duo Herrar
Stefan Johansson, Kristoffer Isacsson
SWE
Kenneth Linnarkrantz, Tomas Anders-
son SWE
Per Jenssen, Ian Jensen DEN
Bästa fighter H
Mathias Sichinger  GER
Bästa fighter D
Johanna Andersson - Strålberg SWE

EM i Genua
Herrar
-62 kg
1.Andre Hotzel -Tyskland
2.John Zwalve -Nederländerna
3.Pasquale Stanzione -Italien
3.Javier Garcia -Spanien
-69 kg
1.Antonio Da Costa -Frankrike
2.Christian Mattie –Danmark
3.Colin Kist –Nederländerna
3.Luigi Maselli –Italien
-77 kg
1.Didier Cezar –Frankrike
2.Barry Van Bommel – Nederländerna
3.Sami Loussif –Belgien
3.Thomas Kager –Tyskland
-85 kg
1.Andreas Khul –Tyskland
2.Mattys Wilhelmus –Nederländerna
3.Thieri Grimaud –Frankrike
3.Alexis Kitsopoulos –Grekland
-94 kg
1.Kamal Temal -Frankrike
2.Fernando Segovia -Spanien
3.Uwe Steinemetz -Tyskland
3.Grzegorz Zimolag -Polen
+94 kg
1.Bernd Hermann -Tyskland
2.Dan Burzotta -Storbritannien
3.Fedric Husson -Frankrike
3.Remco Pardoel –Nederländerna

Damer
-55 kg
1.Pernilla Gunnarsson –Sverige
2.Annabelle Reydy –Frankrike
3.Iris Ronzani –Italien
3.Nicole Freitag –Tyskland
-62 kg
1.Diana Gasko JImenez –Spanien
2.Maddalena Mennillo -Italien
3.Bianca Blochl -Tyskland
3.Jessica Tanzilli -Sverige
-70 kg
1.Nicole Sydboge -Danmark
2.Sophie Albert -Frankrike
3.Cerdan Frau -Spanien
3.Toanna Poradzsiz -Polen
+70kg
1.Sabine Felser -Tyskland
2.Prede Engrand -Frankrike
3.Rosa Minoia -Italien
3.Alicja Lasota -Polen
Duo Herrar
1.Kersemams/Jacobs -Belgien
2.Kink/Kostevc -Slovenien
3.Beard/Hellouin -Frankrike
3.Wurst/Tonch -Tyskland
Duo Damer
1.Van Landegh/Van De Vijver -
Belgien
2.Dejardin/Deloris -Frankrike
3.Pilzweger/Ordner -Tyskland
3.Merino/Gasco –Spanien
Duo Mix
1.Heiremanns/Decdique -Frankrike
2.Alvarez/Bommel -Nederländerna
3.Hunn/Kumin -Schweiz
3.Angel Benitez -Spanien

Övriga internationella tävlingar
där svenska landslagsgruppen deltagit
och tagit medaljer:

Hamburg Open
Danish Open
Frensh Open
German Open

Träningsläger
Under 2001 har sektionen i samband
med olika klubbar ordnat träningsläger
med olika inriktningar. Bl a har
”Stjärnläger” startats upp. På dessa
läger instruerar medlemmar från
landslaget med syfte att öka intresset
för tävling samt att finansiera tävlings-
verksamheten. Dessa läger välkomnar
alla tränanden oavsett kunskapsnivå.

Följande läger har arrangerats:
I Hudiksvall anordnades i vintras

ett träningsläger där man hade möjlig-
het att pröva både duo och fight.
Instruktörer under detta läger var Anna
Dimberg, Ingmar Sköld, Kenneth
Linnarkrantz och Tomas Andersson.

I Stockholm hade man möjlighet
att hos Stockholm City träna för Da-
niel Miragliotta, USA och Joe Cars-
lake, Irland. Detta läger ägde rum förs-
ta helgen i oktober.

Stjärnläger anordnades första
gången i april. Då hade man möjlighet
att träna för Christer ”Didde” Ökvist i
Umeå eller Anna Dimberg i Uppsala. I
samband med Swedish Open instru-
erade Ricard Carneborn i Växjö. Ma-
thias Forsberg instruerade i oktober i
Falun.

Landslagstruppen i EM tillsammans med förbundsordförande Erik Åsbrink
och sektionsordförande Magdalena Sundqvist.

Pernilla Gunnarsson, guldme-
daljör vid EM i Genua, gör
kastteknik på klubbkamrat
hemma.
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Utbildning
Förbundet har bildat en utbildnings-
grupp där Anders Bergström nu ingår
som Ju-jutsusektionens representant.
Gruppen har tagit fram riktlinjer för en
kommande gemensam utbildnings-
struktur inom förbundet. I ett första
steg kommer en C-instruktörskurs att
tas fram för de stilar som idag inte har
någon egen instruktörsutbildning.
Längre fram kommer fler utbildningar
att tas fram eller samordnas.

Pernilla Gunnarsson på EM.

Förtjänsttecken
Förtjänsttecken 1
229  Ove Demander  Älvsjö JJklubb
230  Diana Söderlund  Älvsjö JJklubb
231  Tom Jonsson       Minami Ryu JJ
232  Stefan Lijerkrans Minami Ryu JJ
233  Robert Pajala       Minami Ryu JJ
234  Kent Fridholm     Minami Ryu JJ
235  Stefan Näsman     Ronneby JJK
236 Per Erik Törnqvist Borlänge JJK
237 Susane Leman        Borlänge JJK
238  Patrik Joon            Borlänge
JJK
Förtjänsttecken 2
258  Kjell Grundström Borlänge JJK
259  Linda Larsson      Borlänge JJK
Förtjänsttecken 3
146  Staffan Magnusson Älvsjö  JJK
Förtjänsttecken 4
112  Gunnar Hoffsten Varbergs JK
113  Staffan Nilsson   Varbergs JK
114  Lars Pettersson   Borlänge JJK
Förtjänsttecken 5
134  Magnus Ganslandt Täby JJK
135  Peo Fryberg           Borlänge JJK
136  Pekka Pajala          Minami Ryu JJ

Tack
Sektionsstyrelsen framför sitt varma
tack till alla funktionärer, medhjälpare
och medlemmar som alla kämpat för
Ju-jutsuns bästa och fört vår verksam-
het framåt med ett mycket gott resul-
tat.

Sektionsstyrelsen
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Karate
Verksamhetsåret 2001
Under verksamhetsåret har styrelsen
haft följande sammansättning:

Ordförande Owe Stjernström, se-
kreterare Patrik Svenberg, kassör Mi-
chael Bergman och ledamöter Bengt
Sundström, Dejan Brajic, Håkan Ny-
gren och Anders Pettersson.

Larry Jonsson och Mikael Laxrot
har varit suppleanter. Styrelsen har
sammanträtt fem gånger. I Svenska
Budoförbundets karatesektion fanns
vid verksamhetsårets slut registrerat
367 föreningar med sammanlagt ca
18.500 medlemmar.

Oräknat pengarna som de större
arterna har disponerat har sektions-
styrelsen även i år fokuserat på täv-
lingsverksamheten i vid mening.

Kata senior- och juniorlandslagen
har tilldelats lejonparten av de ekono-
miska resurserna. Till detta kom kra-
ven på utbildning av samtliga våra do-
mare som Karatens nya tävlingsregler
medförde.

Glädjande är att vi trots allt kunde
genomföra 5 domarseminarier i Göte-
borg, Karlstad, Stockholm, Malmö och
Skellefteå. Årets nya satsning var att
tillsammans med SBFdistrikten er-
bjuda en bred regional landslags-
träning.

Allt för att bredda basen för
landslagsuttagningar och stimulera
tävlingsträning.

Sverige är för detta indelat i fem
regioner med en tillsatt ansvarig trä-
nare.

Vid ingången av 2002 har hittills
tre distrikt Skåne, Stockholm och
Värmland fördelat egna pengar till
detta och verksamheten är igång. Det
återstår Göteborg och Norrland att få
stöd av sina distrikt för detta.

Karatesektionen kommer 2002 att
tilldela medel till detta projekt från
SBF:s sponsorpengar. En satsning på
yngre tävlande har påbörjats och ett
första läger har genomförts. Den sats-
ningen avses få en fortsättning under
år 2002 .

Också det med pengar från de till-
delade sponsormedlen. I verksamhets-
planen fanns också angivet att sektio-
nen skulle “Arbeta fram underlag för
en tävlingsarrangörsutbildning”.

Detta är gjort och ettkompendium
finns numera som trycksak och kom-
mer också att finnas tillgängligt för
klubbarna elektroniskt.

Projektet ”nya internationella do-

mare” som påbörjades år 2000 hade
från början fyra kandidater och hade
vid verksamhetsårets slut en kvar. Pro-
jektet avslutas med examinationen vid
kommande EM våren 2002. Shorinji
Kempo påbörjade sitt arbete med ett
nytt nationellt regelsystem för 1997
och hade 2001 sitt första SM. Likt tidi-
gare med Taekwondo har karate-
sektionen stött och verkat för att
Wushu beroende på sin särart, ur-
sprung och sin storlek ska få bilda
egen sektion. Detta får i år som resul-
tat att sektionsstyrelsen ställer sig

Lotta Berger (stående) blev  Årets Budoutövare 2001.
bakom huvudstyrelsens kommande
förslag att Wushu under 2002 erbjuds
bilda en egen sektion i Sv. Budo-
förbundet.

Sektionsstyrelsen har under verk-
samhetsåret fortsatt att verka för det
som förenar sektionen dvs. tävlings-
verksamheten i vid mening Förbundets
gemensamma arbete och miljö har va-
rit framgångsrikt med ett nyinrättat
Budogymnasium, sponsorintäkter, ge-
mensam utbildning, demokratisk ut-
veckling och väsentligt förbättrad ex-
tern och intern information. Förbundet
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Domarkommittén
Vid årets slut var domarkommitténs
sammansättningen följande:

Ordförande Javier Escalante, le-
damöter Per-Ola Olsson och Ted Hed-
lund. Leslie Jensen, Hado Catic och
Kent Rantzow har vid olika tillfällen
under året ingått i kommittén.

Utbildning under året:
13 januari, kata- och kumite   ge-

nomgång med landslaget inför     ju-
nior-EM.

17 februari, domarseminarium på
Bosön, tillsammans med landslaget.

31 april, domarseminarium i Gö-
teborg.

7 april, domarseminarium i Karl-
stad.

20-21 april, kata domarkurs i
Stockholm.

18-20 maj, domarseminarium
med WKF-DK:s ordförande Tommy
Morris i Malmö, arrangerat av Skånes
Budoförbund och GAK Enighet.

20 oktober, domarseminarium i
Skellefteå.

27 oktober, C-B kumite domar-
kurs i Sölvesborg i samband med
Sydöstras DM.

17 november, A-kumite examine-
ring i Karlstad.

15 december, C-B kumite domar-
kurs i Malmö i samband med Skånes
DM.

Resultatet av de fem seminarier
som ägde rum i Stockholm, Karlstad,
Göteborg, Malmö och Skellefteå, blev
att 68 domare förnyade sina licenser
och 34 domare lämnade domarkåren.

Internationell representation
Javier Escalante representerade
Sverige vid Junior-EM i Nicocia, Cy-
pern, där den första internationella ge-
nomgången med de nya WKF-reglerna
genomfördes.

Hado Catic, Fredrik Ålander och

Hans Palm representerade Sverige
som kandidater vid domarkursen i
samband med Senior-EM i Sofia, Bul-
garien.

Per Ola Olsson närvarade vid
Shitei Kata Seminarium i Tokyo.

Fredrik Ålander och Javier Esca-
lante närvarade vid Finnish Open i
Helsingfors.

EKF / WKF
Javier Escalante valdes den 10 februari
av Europeiska Karateförbundets
(EKF) styrelse till sekreterare i dess
domarkommitté och den 18 juni av
Världskarateförbundets (WKF) sty-
relse till liknande position i världs-
förbundet.

Projektet internationella domare
Av de domare som ingick i projektet;
Kent Rantzow, Fredrik Ålander, Hado
Catic och Hans Palm, fanns endast
Fredrik Ålander kvar vid årets slut.

Den Svenska domarkårens sam-
mansättning per den 31 december
2001:

Antal domare: 79
Kata och kumite: 35
Barnlicens: 37
Kumite:
EKF: 1
WKF: 1
Svensk A: 23
Svensk B: 14
Svensk C: 27
Kata:
Svensk A: 9
Svensk B: 16
Svensk C: 25

Kumitelandslaget
juniorer och seniorer
Säsongen började med ett uttagnings
läger inför junior-EM på Cypern som
kombinerades med senior läger. Led-
ningen hade som mål att skicka en bre-
dare grupp än vanligt till Junior-EM.
Seniorbudgetten bidrog med ekono-
miskt stöd till projektet. Fem manliga
och tre kvinnliga utövare skickades
dit. Inga medaljer skapades men ett
flertal matchsegrar samtidigt som sex
juniorer fick göra sin första internatio-
nella tävlingsdebut.

Första uppsamlingslägret för
seniorer och juniorer ägde rum på
Bosön mitten av februari samtidigt
med domarkommitténs utbildning av
nya tävlingsregler. Där upptäcktes ett
flertal intressanta talanger hos båda
sidor.

Sasha Petrovic började i januari
som J-landslagscoach i samarbete med
Björn Eriksson.

Samarbetet går väl. Sashas erfa-
renhet av tävling och ledarskap har
varit positiva kunskaper för dess ut-
veckling.

Gemensam träning för juniorer
och seniorer infördes under året. Tre
av sex läger hölls i gemensamma loka-
ler för båda landslagen, vilket skapade
gemenskap och kontakt mellan faddrar
och adepter.

Till S-EM i Bulgarien blev nio
utövare, varav tre damer, uttagna.

Till Sverige kom vi hem utan
medaljer. Prestationen var inte lika im-
ponerande som i föregående år. Lotta
Berger kom närmast pallen men kunde
tyvärr inte ställa upp i matchen om
tredje pris pg a skada.

som helhet verkar allt mer i en positiv
miljö, såväl intern som extern. Karaten
verkar i förhållande till media och all-
mänhet i denna positiva miljö. Sämre
är det med den interna miljön som
fortfarande är splittrad. Om alla våra
klubbledare intresserade sig för och
fokuserade våra gemensamma täv-
lingar skulle det ge bättre PR och upp-
märksamhet. Det får bli årets förhopp-
ning att insikten om detta får spridning
och får till följd en vital och omfat-
tande gemensam tävlingsverksamhet.

Owe Stjernström
ordförande, karatesektionen

Lag-SM, kumite för damer. 1:a GAK Enighet,  2:a Skövde Shotokan,  3:a
Umeå  Shotokan och 3:a Täby Karate Club.
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På herrsidan var Simon Adolfs-
son närmast med sin knappa förlust
innan semifinal.

 Årets andra uppsamlingsläger
ägde rum i Malmö där vi nådde en del-
vis ny grupp utövare tack vare den
sydliga lokaliseringen. Trupperna
breddades med de nya anhängarna.

Årets sista tävling var Finnish
Open i mitten av september. En lyckad
tävling för Sverige.

Dit skickades en relativ ung
trupp, en blandning av seniorer och
juniorer. Där skördades två guld, tre
silver och ett brons.

Ungdomslandslaget, 14-16 år,
startades upp i slutet av augusti med
Lotta Berger och Patrik Silborn som
ledare.  Trettio ungdomar blev uttagna
ur ett välbesökt och uppskattat läger.

Samtliga seniorer blev fotografe-
rade både individuellt och i lag.
Actionbilder togs för representativa
syften. Dessa placerades på förbundets
hemsida.

Syftet inte minst att vara åtkom-
liga för mediala sammanhang.

Jennifer Anderssons tragiska
bortgång påverkade oss alla,

En minnesstund, dit alla välkom-
nades, hölls i samband med lägret i
Malmö.

Vi samtalade om Jennifer, den
hemska händelsen och minnen.

Försökte förstå och bearbeta den
stora sorgen och chocken tillsammans.

I november besökte ledningen Ju-
nior-SM där nya unga talanger upp-
täcktes.

Reza Mohseni

Katalandslaget
Verksamheten på hemmaplan har, un-
der ledning av Conny Ferm och Paul
Kee, bestått av fyra läger, varav två
varit öppna, Bosön och Umeå. I och
med att vi har fler öppna läger får
svensk karate på hemmaplan större
uppmärksamhet, Umeålägret t ex sam-
lade ca 60 deltagare. Även år 2002
kommer vi att satsa på öppna läger ute
i landet för att öka intresset och utöka
landslagsgruppen, inplanerade läger är
Karlstad och Hudiksvall.

Ett nytt problem är att antalet
katatävlingar i Sverige har minskat,
vilket gör att de tävlande har alldeles
för få tillfällen att mäta sig med andra
för att få den rutin som behövs för att
utvecklas.

Av ekonomiska skäl är det förhål-
landevis få som får åka ut och tävla in-
ternationellt med landslaget, det är inte
alltid vi haft råd att skicka med en
coach till tävlingarna.

Internationellt har vi dock varit
representerade på, Junior-EM, Senior-
EM samt Finnish Open.

Vi ser naturligtvis fram emot ett
nytt verksamhetsår och hoppas att vi
kan hitta lösningar på det ekonomiska.
Vi behöver stöd från berörda distrikt
med t ex lokalkostnader, i gengäld får
distriktets utövare deltaga utan kost-
nad på de öppna lägren och på det sät-
tet får vi förhoppningsvis en bred bas
att bygga vidare på.

Viktigaste resultat, Kata  2001
8/4 Senior-SM, Karlstad
Damer
1.Anna Hellström, Gojukai Seinan KK
2. Mari Wennlund, Minakami KD
3. Helena Livijn, Norrtälje KS
3. Jenny Karlsson, Wexiö KK
Herrar
1. Georgios Laine, Gojukai Seinan KK
2. Ky Buon Tang, Kunibakai Karl-
skoga
3. Roger Eliasson, Solstadens KK
3. Johan Backteman, Umeå Kunibakai
22/4Svenska Katapokalen, Stock-
holm
Herrar A
1. Georgios Laine, Gojukai Seinan KK
3. Ky Buon Tang, Kunibakai Karl-
skoga
Damer A
2. Anna Hellström, Gojukai Seinan
KK
3. Helena Livijn, Norrtälje KS
3. Angelica Gonzalvez, Gojukai
Seinan KK
8/9 Finnish Open, Helsingfors
Damer
2. Helena Livijn, Norrtälje KS
27/10 Scandinavian Classic Open,
Eslöv
Herrar Dan
3. Johan Backteman, Umeå Kunibakai
Damer Dan
2. Jenny Karlsson, Wexiö KK

17/11 Junior-SM, Karlstad
Herrar yngre juniorer 16-17 år
1. Sam Ahagari, Bushido KK, Ängel-
holm
2. Daniel Strand, Karlstad KF
3. Djung Ole Van, Bushido KK, Äng-
elholm
3. Phoung Do, Bushido KK, Ängel-
holm
Herrar juniorer 18-20 år
1. Elvir Muratovic´, GAK Enighet,
Malmö
2. Robert Höög, Gojukai Seinan KK
3. Jacob Bartoletti, Lidingö KD
3. Eric Ericsson, Falu Kan Zen Kai
Damer juniorer 16-20 år
1. Sandy Rantzow, Shotokan KK, Hel-
singborg
2. Melissa Catic, Lerums KK
3. Anna Tamlet, Turebergs KK
3. Arnela Husic, Shotokan KK, Hel-
singborg
Herrar lag
1. Bushido KK, Ängelholm
2. Karlstad KF
3. GAK Enighet, Malmö
18/11 Lag-SM, Karlstad
1. Karlstad KF
2. GAK Enighet, Malmö
3. Kils KF

Conny Ferm, Paul Kee
Katalandslaget

Lag SM 2001 i
Karlstad
Kumite damer
1 GAK Enighet
2 Skövde Shotokan
3 Umeå Shotokan
3 Täby Karate Club

Lag-SM, katamedaljörerna: 1:a Karlstad KF, 2:a GAK Enighet, Malmö,
3:a Kils KF.
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Kumite Herrar
1 Haninge Budoklubb 1
2 Haninge Budoklubb 2
3 GAK Enighet
3 Tensho KK
Kata lag herrar
1 Karlstad Karate Förening
2 GAK Enighet
3 Kils Karate Förening

SM Seniorer Karate
8 april 2001 i Karlstad
Kata damer
1 Anna Hellström, Gojukai Seinan
2 Marie Wennlund, Minakami
3 Helena Livijn, Norrtälje
3 Jenny Karlsson, Wexiö KK
Kata Herrar
1 Giorgios Laine , Gojukai Seinan
2 Ky Buon Tang, Karlskoga Kuniba-
kai 3 Johan Backteman, Umeå
Kuniba-kai 3 Magnus Olofsson, Luleå
Shotokan
Herrar-60kg
1 Fredrik Bergqvist, Sundsvall
2 Roger Gunnarsson, Samurai Dojo
3 Tomas Huldén, Stockholms KK
3 Ehsan Jallilian, Falu Shotokan
Herrar -65kg
1 Hassan Abou el-Alamein, Haninge
2 Dan Wikström, Falu Shotokan
3 Roger Eliasson, Solstadens KK
3 Pentti Holm, Eskilstuna KK
Damer -53kg
1 Lia Zegye, GAK Enighet
2 Sukran Kavak, Åkersberga KK
3 Jessica Axheden,Kokoro-kaiVarberg
3 Johanna Lampinen, Umeå Shotokan

Herrar-70kg
1 Adam Törneld, Karlstad Shotokan
2 Erik Eriksson, Falu Kan Zen Kai
3 Dan Dahlberg, Gojukai Seinan
3 Rickard Lillieblad,Kyokushin Lkpg
Damer -60kg
1 Joanna Stassos, IK Stadion
2 Arnela Husic, Bushido KK
3 Sassa Branhovic, Haninge Budo
3 Maria Lindberg, Nacka KC
Herrar -75kg
1 Sren Lundin, Åkersberga KK
2 Mustapha Berkani, GAK Enighet
3 Torkel Karlsson, Stockholms KK
3 Kalate Akolor, Djursholms Karate
Damer +60kg
1 Kristina Nilsson, IK Stadion
2 Lotta Berger, Minakami
3 Parisa Kiaie, Gojukai Seinan
3 Annika Eriksson, Knallens KK
Herrar -80kg
1 Johan Scheuer, GAK Enighet
2 Bojan Nikoli´c, Gojukai Seinan
3 Christian Kovumaa, Wexiö Karate
3 Marcus Herou, Stlms Kan Zen Kai
Damer Öppna
1Lia Zegye, GAK Enighet
2 Carina Frisell, Kodokai KK
3 Arnela Husic, Bushido Karate
3 Sussana Knezevic, Kodokai
Herrar 80+ kg
1Simon Adolfsson, Umeå  Shotokan
2 Miroslav Fermic, Haninge Bk
3 Fredrik Månsson, Kyokushin Lkpg
3 Nicklas Eriksson, Sollefteå Wadokai
Herrar  Öppna
1 Miroslav Fermic, Haninge Bk
2 Johan Scheuer, GAK Enighet
3 Marcus Herou, Sthlms Kan  Zen Kai
3 Hassan Abou elAlamein-Haninge
Bk

Lag SM Herrarnas kumite: 1:a Haninge A, 2:a Haninge B, 3:a  GAK Enig-
het , 3:a Tensho Karateklubb.
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Bujinkan
Bujinkankommittén är ämnad för alla
Bujinkanklubbar i Sverige som är
medlemmar i Budoförbundet. Fokus
ska vara på det positiva som enar, för
framåt och utvecklar oss. Motsätt-
ningar och olikheter finns och kommer
att finnas men där ska vi inte fokusera
kraft och energi.

•Bujinkankommittén ska verka
för ökat samarbete mellan klubbarna
främst i Sverige men även internatio-
nellt.

•Arbeta på att nå ökad acceptans i
övriga Budo Sverige och samhället.

•Sprida information om Bujinkan
Budo Taijutsu, både mellan klubbarna,
men även till övriga intresserade så-
som andra budoarter och verksamhe-
ter.

•Koordinera träningsläger inom
Bujinkan och på sikt även med andra
Budoarter.

•Marknadsföra Bujinkan på ett
sätt som skapar intresse för vår art så
klubbarna får in nya elever.

Shidoshi-kai mötet
Den 19 maj 2001 hölls det första
svenska Shidoshi-kai mötet. Ett antal
instruktörer från Stockholm, Västerås
och Sundsvall utbytte träningsidéer
och tankar. Meningen var att vi skulle
lära känna varandra bättre, och lära av
varandra. Vi diskuterade allt möjligt
som rör träning, filosofi, hur vi mark-
nadsför oss, hur vi lär ut till våra
elever mm. Ingenting beslutades eller
bestämdes. Vi ventilerade åsikter och
upptäckte att vi var väldigt överens i
det mesta. Alla tyckte vi att det här var
ett bra initiativ och att vi skulle göra
om det till sensommaren/hösten. Ini-
tiativtagare var Mats Hjelm och Ri-
kard Sundelius.

Läger
Inom Bujinkan i Sverige anordnas trä-
ningsläger i stort sett varje månad nå-
gonstans i Sverige. Tränar utbytet mel-
lan klubbarna är större och bättre än
någonsin. Det är alltid kul och inspire-
rande att få nya idéer och synvinklar
på sin träning. Samarbetet mellan
klubbarna har också ökat i form av ge-
mensamma fritidsaktiviteter utanför
träningen.

Sverige lägret
Detta år arrangerades ett mycket väl-
besökt och välarrangerat Sverige läger
i Stenungsund. Flera av de högst gra-
derade instruktörerna i Sverige visade
och instruerade på ett mycket inspire-
rande sätt.

Gästinstruktörer
Ett flertal utländska instruktörer har
gästat Sverige och hållit i mycket upp-
skattade läger. Flera av dessa är bo-
satta i Japan och tränar direkt med
Hatsumi-Sensei till vardags. Det är
mycket viktigt och lärorikt för oss att
träna med och lära av dessa instruktö-
rer.

Japanresor
Ett tiotal svenskar har under året åkt
till Japan för att träna med vår stormäs-
tare Soke Masaaki Hatsumi. Träning-
en i Japan håller ett mycket högt
tempo och är alltid omväxlande. Man
lär sig alltid nya saker varje träning,
och har tillgång till de bästa instruktö-
rerna i världen.

Hatsumi 70 år
Detta år fyllde Stormästaren 70år den
2: a december, Bujinkan Sweden hade
samlat in till en gemensam present
som blev mycket uppskattad.Hatsumis
Nya bok ”Understand? Good. play!”,
har mottagits med stort intresse, och
de exemplar som importerades till
Sverige tog slut inom några få veckor.
Hatsumi Sensei har fått ett pris/utmär-
kelse från Påven i maj månad 2001.
Det är första gången någonsin en bud-
oka har tilldelats denna utmärkelse.
Det är Hatsumi Sensei personligen
som fått den, men Sensei menar att det
är medlemmarna i alla länder som fått
denna utmärkelse! Den 12:e augusti år
2000 blev Hatsumi Sensei invald i
”United States Martial Arts Hall of
Fame” GRANDMASTER OF THE
YEAR.

Eric Gyllenberg
för Bujinkankommittén

Tokyo Budokan, i Ayase där Hatsumi-Sensei undervisar varje vecka, för-
utom i Bujinkan-Hombu-Dojo.

Några av de svenskar som trä-
nade i Japan samt Shirais-
Shihan.

Årets tema ”Gyokko ryu Koshijutsu”
Inom Bujinkan Budo Taijutsu har vi
ett tema varje år som Hatsumi Sensei
koncentrerar sin undervisning kring.
Gyokko ryu Koshijutsu är en av de 9
(ryu-ha) skolor som Bujinkan består
av och som Hatsumi är stormästare
(Soke) i.

Taikai
Varje år håller Hatsumi-Sensei ett
läger i Europa och ett i USA, ett så
kallat TAIKAI. Detta år var Europas
TAIKAI i Spanien och ett 20-tal
svenskar åkte dit för att träna och
känna den fina gemenskap som ett
läger med över 800 deltagare kan er-
bjuda.
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Wushu
Glädjande är att svensk wushu under
verksamhetsåret fortsatt utvecklats po-
sitivt.

Klubbarna blir fler och medlems-
antalet till förbundet växer. Under det
gångna året har kommittén arbetat
med den verksamhetsplan som beslu-
tades för verksamhetsåret.

Med något undantag har samtliga
punkter genomförts och jag vill påstå
att 2001 kom att bli året då mycket tog
fart och framför allt genomfördes.
Kommittén har detta år arbetat som en
”prov sektion” med egen budget och
ansvar. Tiden är nu mogen att formellt
bilda egen sektion till kommande
förbundsårsmöte.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft tre fy-
siska möten. Dels i anslutning till våra
två riksmästerskap samt efter Wushu
SM i Göteborg. I övrigt har styrelsen
sammanträtt och fattat beslut via tele-
fon, fax och e-mail. Löpande har sty-
relsen under året hanterat inval av nya
föreningar, representerat wushu vid
karatesektionens möten, hanterat före-
ningsutskick, administrerat web-
platsen, administrerat rankinglistor för
tävlande, samt hanterat alla övriga in-
kommande frågeställningar.

Utvecklingsplan
1.Landslagsledning sanshou (kamp)

För att utveckla vår internatio-
nella representation i sanshou tillfråga-
des Daniel Stenman och Fredrik Wag-
ner att organisera och träna landslaget
tillsammans med de högst rankade i
landet. Båda var intresserade och ett
första lyckat uppsamlingsläger hölls i
Stockholm 9-10 juni.
2. Taijiansvarig i kommittén

Styrelsen tillsatte Taijiansvarig Li
Min Hua att arbeta med frågor och ut-
veckling av Taijiquan.
3. Aktivitetsplan gällande Taijiquan

Då kommittén önskar integrera
bl.a. Taijiquan som uppvisning och
tävlingsmoment på våra tävlingar ge-
nomfördes följande utvecklingsplan.

a) Utskick till föreningar / organi-
sationer som bedriver Taiji verksam-
het.

b) Telefonledes uppföljning.
c) Etablering av tävlingsmomen-

ten ”exhibition event” (öppen klass för
alla stilar) samt ”competition event”
(internationell tävlingsstandard).

d) ”exhibition event” genomför-
des till RM2 samt ”competition event”
under SM.

4. Tävlingsbox
Tävlingsutrustning är upphandlad

till hjälp för kommande arrangörer. I
boxen finns komplett skydd för två
mattor, visselpipor, gonggong, poäng-
räknare samt protokoll-sunderlag.
5. Taolumatta och plattform

Kommittén har undersökt möjlig-
heterna kring upphandling av taolu-
matta samt plattform. Mot bakgrund
till kostnader och möjligheter planeras
matta och plattform att upphandlas och
tillverkas i Sverige under våren 2002.
6. Nyhetsbrev

Ordföranden har under året utgi-
vit två nyhetsbrev som skickats till
samtliga föreningar. Brevet informe-
rade om den övergripande utveck-
lingen, kommande tävlingar, resultat-
listor och förbundets aktiviteter.
 7. Utbildningsansvarig sanshou

M. Sjölin utsågs till utbildnings-
ansvarig för sanshou. Domarkurs hölls
i Stockholm den 28-29 april samt i
Göteborg den 20-21 oktober. Vi gratu-
lerar de 18 nyexaminerade domarna.
 8. Internationell anpassning av täv-
lingsmoment

Kommittén beslutade att tävlings-
momenten för Changquan, Nanquan
och Taijiquan enligt internationell
standard skall integreras i våra natio-
nella tävlingar.
9. Utbildningsansvarig taolu (form)

Med anledning av den internatio-
nella anpassningen av handform
(Changquan, Nanquan, Taijiquan) ut-
sågs P. Svenberg att inhämta nödvän-
dig kunskap och genomföra utbildning
av domare före RM1 nästa år om möj-
ligt.

Tävling
Årets två riksmästerskap hölls i Väs-
terås (17/3) samt i Jönköping (12/5).

Uppslutningen var god både del-
tagarmässigt och publikt.

Året avslutades med Wushu SM i
Göteborg den 27-28 oktober. Under
första dagen hölls tävling i taolu
(form) i samtliga klasser och under
söndagen sanshou (kamp).

Tävlingen hölls i Lisebergshallen
och inleddes med öppningsceremoni i
form av videoprojektering med film
från Shaolin och dess träning samt ef-
terföljande lejondans samt avslutande
tal av inbjudna gäster från Kinesiska
konsulatet. Under söndagen genom-
fördes för första gången tävling i kamp
på plattform enligt snarlik internatio-
nell standard som var mycket uppskat-
tat både av deltagare och publik. Mel-
lan tävlingsmomenten hölls även upp-
visningar i pauserna samt viss utställ-
ning om wushu i tävlingsområdets när-
het. Arrangemanget var över förväntan
och genom denna tävling fått en fing-
ervisning om vad kommande tävlingar
kan bjuda på både vad gäller arrang-
emang , deltagare och publik.

Svenska Mästare 2001
Taolu (form) Herrar
Handform Daniel Stenman

Quan Fa Sweden
Vapenform Björn Javefors

Shaolin Si Wushu Guan
Taolu (form) Damer
Handform Ida Forslund

Söderhamns Hung Gar
Vapenform Ida Forslund

Söderhamns Hung Gar
Sanshou(kamp) Herrar
-56 kg Long Ngyen

 Shaolin Si Wushu Guan
-60 kg Kevin Arroyo

Södermalms Shaolin
-65 kg Chafik Dalle

Södermalms Shaolin
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-70 kg Mohammed Khodr
Södermalms Shaolin

-75 kg Daniel Stenman
Quan Fa Sweden

-80 kg Gabriel Bachor
Quan Fa Sweden

-85 kg Jonas Hellqvist
Renyi Umeå

-90 kg Tony Hamrin
Quan Fa Sweden

+90 kg Hayes Jemides
Södermalms Shaolin

Sanshou (kamp) Damer
-56 kg Helena Falk

Södermalms Shaolin
-62 kg Lisa Kaati

Quan Fa Sweden
+62 kg Petra Falk

Renyi Umeå

Wushu-VM
Årets Wushu VM hölls denna gång i
Armenien. Mot bakgrund till lands-
lagsledningens rekommendation och
det rådande världsläget beslutade
kommittén att inte skicka representa-
tion till tävlingen. Beslutet grundade
sig även på vår budget med målsätt-
ning att upphandla taolumatta och
plattform samt att i god tid i den nya
organisationen förbereda landslaget till
kommande EM 2002. Noteras att Paul
Höglund för Sverige, ledamot i IWUF
fanns på plats på kongressen under
Wushu VM.

Ekonomi
Kommitténs tilldelade medel budgete-
rades för tävlingsverksamhet i linje
med karate-sektiones anvisningar /rikt-
linjer för kommittéer. Som vanligt har
ingen i kommittén tagit ut någon form
av kostnadsersättning för styrelse-
arbete. Då behovet är stort för ytter-
liggare investeringar har styrelsen
detta år samlat ett större överskott i sin
kassa.

Tankarna med denna besparing
har presenterats för sektionsstyrelsen
som beslutat att överskottet flyttas till
kommande verksamhetsår som till-
sammans med vår nya tilldelning gör
vår investering möjlig.

Centralt
Fortsatta samtal har förts gällande
wushu och egen sektion, främst med
sektionsordförande Owe Stjernström.
P. Svenberg har under året på sektions-
styrelsens möten representerat och in-
formerat om kommitténs arbete och
planering. På förbundets reklamfilm
finns wushu representerat som trailer
på Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Reklamen kommer även att an-
vändas på ytterliggare tre filmer i gen-
ren.

Styrelsen 2001
Ordförande: Patrik Svenberg
Sekreterare: Michael Sjölin
Kassör: Luciano Macri
Ledamot: Li Min Hua
Ledamot: Björn Javefors
Suppleant: Cecilia Lindh
Suppleant: Fredrik Halldén

Valberedning
Sammankallande: Pontus Fredriksson
Ledamot: Johan Wehlin
Ledamot: Fredrik Wagner

Med hopp om ett framgångsrikt
kommande verksamhetsår!

Wushu/Kung Fu-kommittén
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Shorinji Kempo
Gassho.
Det finns för närvarande 8 fören-

ingar.
Under verksamhetsåret har kom-

mittén bestått av följande personer;
Ordförande Anders Pettersson
Sekreterare Stefan Jönsson
Kassör Niklas Pettersson
Ledamot Alexander Tilly
Ledamot Mari Yokoichi
Valberedningen har bestått av

Pontus Liljequist (sammankallande)
och Roger Bergfoth.

Revisorer har varit Pontus Hag-
lund (sammankallande) och Boban
Mladenovic.

Kommittén har under verksam-
hetsåret haft 2 st. protokollförda möten
förutom årsmötet. Det har även varit
ett stort antal informella kontakter
mellan kommitténs medlemmar. Den
huvudsakliga korrespondensen sköts
via e-post eller telefon.

Administrativt arbete
Arbetet med att utveckla vår hemsida,
www.shorinji-kempo.org, har fortskri-
dit.

En revidering av Kyukenshi och
Yudansha Kamoku-hyo (träningspro-
gram från nybörjare upp till 6 dan),
från A4 till A5 format samt även in-
kluderande kanji för samtliga tekniker,
påbörjades under föregående år. Detta
arbete ligger nu i slutfasen och Kyu-
kenshi Kamoku-hyo har gått till tryck-
ning.

Vi har även påbörjat översätt-
ningen av Shonembu Kamoku-hyo
(träningsprogram för barn).

Arbetet med att ta fram utbild-
ningsmaterial för domarutbildning har
färdigställts.

Vi har även ansökt om, och erhål-
lit, SM-status för Embutävlingar.

Anders Magnusson på en hedervärd
4:e plats. Även de svenska damerna
gjorde bra ifrån sig och Mari Yokoichi
& Anna Jenssen, från Sthlms Studen-
ter, placerade sig på 6:e plats i Sho-
dan-klassen. I kyu-klasssen var det
inte sämre utan även här en framskju-
ten 6:e plats för Victoria Skytt & Stina
Kelly, från Sthlms Studenter.

Under helgen hölls också ett stort
träningsläger med cirka 1 000 delta-
gande kenshi från olika länder. Sverige
deltog med ett drygt 40-tal kenshi. I
samband med detta läger hölls grade-
ringar till högre dangrader.

I anslutning till Taikai hölls också
WSKO General Meeting, där Anders
Pettersson blev invald som medlem i
WSKO Council för nästa mandatpe-
riod, 2002-04-01 – 2006-03-31. Det
viktigaste beslutet på detta möte för
svensk del var en stadgeändring som
medför att länder med ett av WSKO
godkänt förbund och som har shibu-
cho med 5 dan eller högre har möjlig-
het att ansöka om och få rättighet att
hålla graderingar till 3 dan. Tidigare
har alla graderingar till 3 dan och hö-
gre enbart hållits av Hombu-instruktö-
rer. Detta innebär att vi fr.o.m. 1/4
2002, när de nya stadgarna börjar
gälla, kan anordna graderingar till 3
dan i Sverige.

WSKO Regional Study Session -
Jyväskylä, Finland
(2001-09-07-- 09)
World Shorinji Kempo Organization
skickade några av sina duktigaste in-
struktörer till Finland den 7-9 septem-
ber som en del av den satsning på Öst-
europa som därefter fortsatte till
Shorinji Kempo föreningarna som
finns i Ryssland (Moskva) och Ukrai-
na (Odessa).

Detta träningsläger i Jyväskylä
samlade c:a 100 kenshi, varav 30
svenska utövare. Instruktörer på lägret
var: Arai-sensei 8 dan, Kawashima-
sensei 7 dan, So-sensei 6 dan och
Fujii-sensei 6 dan samtliga från Hom-
bu samt Aosaka-sensei 8 dan och
chefsinstruktör i Frankrike. I samband
med detta läger hölls graderingar till
högre dangrader.

Träningsläger
Kommittén har som målsättning att ar-
rangera två nationella träningsläger
samt två svartbältesläger varje år, ett
av respektive läger på hösten och ett
på våren. Svartbälteslägren 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.

Anders Pettersson tillsam-
mans med Fujii-sensei, som
var hans partner i samband
med graderingen till 5 Dan.

Uppvisning av far och dotter
under VM i Paris.

Internationell Taikai i Paris
(2001-04-27 - 05-01)
Stora framgångar för Sverige i VM-
tävlingarna som avgjordes på sönda-
gen den 29 april. I herrarnas Nidan-
klass placerade sig Alexander Tilly &

Svenska kenshi gjorde uppvis-
ning vid det Internationella
träningslägret Jyväskylä.

Kommittén har arrangerat föl-
jande läger:

17-18 mars 2001 arrangerades ett
svartbältesläger tillsammans med Sho-
rinji Kempo Karlstad Shibu. Instruktö-
rer på detta läger var i huvudsak An-
ders Pettersson och Åke Olsson, båda
från Karlstad och Seikenshi 4 dan.

12-13 maj 2001 arrangerades ett
nationellt träningsläger samt RM i
embu tillsammans med Shorinji Kem-
po Sthlm Södra Shibu. Instruktörer på
detta läger var Anders Pettersson Sei-
kenshi 4 dan, Alexander Tilly Chuken-
shi 3 dan och Viktor Karlholm 1 dan.

12-15 juli arrangerades ett natio-
nellt sommarläger tillsammans med
Shorinji Kempo Visby Shibu. Instruk-
törer på detta läger var Johan Frendin,
Göteborg, Stefan Jönsson, Visby samt
Alexander Tilly Sthlm Södra, samtliga
Chukenshi 3 dan.

Dessutom fanns Roger Bergfoth,
från Sthlm Södra och Seikenshi 4 dan,
på plats för att hjälpa till att hålla i
graderingar.

29-30 september arrangerades ett
svartbältesläger tillsammans med Sho-
rinji Kempo Karlstad Shibu. Instruktö-
rer var Anders Pettersson, Seikenshi 5
dan, och Åke Olsson, Seikenshi 4 dan.

24-25 november arrangerades ett
nationellt läger samt vårt första SM,
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tillsammans med Shorinji Kempo
Sthlms Studenter Shibu. Instruktörer
på detta läger var Anders Pettersson
Seikenshi 5 dan, Pontus Liljequist Sei-
kenshi 4 dan samt Mikael Ekeström
Shokenshi 2 dan.

Utbildning
Den 27 oktober hölls det en domar-
utbildning samt en graderingsutbild-
ning i Stockholm.

Kommittén ser fram emot den nya
förbundsgemensamma utbildningen
och kommer att uppmuntra medlem-
marna att delta på dessa.

Nya föreningar
Shorinji Kempo Karlstad Studenters IF
Shibu har startats under året. Shibu-
cho är Per Persson Chukenshi 3 dan.

Processen med att registrera för-
eningen i World Shorinji Kempo Orga-
nization pågår.

Kommittén har även bidragit till
att starta upp träning av Shorinji Kem-
po i Uppsala. Lördagen den 29 sep-
tember hölls ett första träningspass.
Formellt är det ingen egen förening
ännu utan endast en träningsgrupp
som sorterar under Sthlms Studenter
Shibu. Det huvudsakliga instruerandet
kommer att skötas av Mikael Eke-
ström med hjälp av Kayo Takahashi.

Det totala medlemsantalet har un-
der det gångna året uppskattningsvis
ökat med drygt 10 %.

Byten av Shibu-cho
Den 23:e augusti överlämnade Jan
Rydeblad ansvaret som shibu-cho
(föreningsinstruktör) till Leif Keko-
nius. Jan kommer dock att fortsätta sin
träning i Bromma Shibu.

Den 30:e augusti avtackades Jan
Rydeblad för sin tid (12 år) som shibu-
cho både av medlemmarna i Bromma
och av representanter från Shorinji
Kempo kommittén.

Torsdagen 27 september tackade
medlemmar i klubben, alla Shibu-cho
från Stockholmsområdet samt repre-
sentanter från Svenska Shorinji Kem-
po kommittén Roger Bergfoth för hans
sju år som Shibu-cho i Stockholm
Södra. Roger Bergfoth, som efterträds
av Alexander Tilly, kommer att fung-
era som Kantoku och fortsätta att träna
och undervisa i klubben.

De svenska damerna som gjorde bra resultat i Paris: Mari Yokoichi, Anna
Jensen, Stina Kelly och Viktoria Skytt.

2. Victoria Skytt & Stina Kelly, Sthlms
Studenter
3. Anders Regert & Toni Lehtonen,
Bromma

SM 2001
Den 24:e november hölls vårt första
SM i samband med det nationella läg-
ret i Stockholm.

Yudansha (shodan och högre)
1. Anders Magnusson & Alexander
Tilly, Sthlm Södra.
2. Anders Pettersson & Niklas Petters-
son, Karlstad.
3. Åke Olsson & Per Persson, Karl-
stad.
Kyukenshi damer (ikkyu och lägre)
1. Victoria Skytt & Stina Kelly-von
Essen, Sthlms Studenter
2. Anna Hildebrandt & Cicilia Johans-
son, Sthlms Studenter
3.  Kayo Takahashi  & Caroline-Olivia
Jung, Sthlms Studenter
Kyukenshi herrar (ikkyu och lägre)
1. Lisa Arpi, Richard Tjust & Jonas
Widén, Karlstad
2. Patrik Lindström & Fredrik Flogård,
Sthlms Studenter
3. Anders Regert & Toni Lehtonen,
Bromma

Graderingscertifikat delas ut
på graderingen i Paris.

Riksmästerskap 2001
Den 12:e maj hölls det RM i samband
med det nationella lägret i Stockholm.

Yudansha (shodan och högre)
1. Anders Magnusson & Alexander
Tilly, Sthlm Södra
2. Per Lindblom & Viktor Karlholm,
Sthlm Södra
3. Mikael Ekeström & Karl Henriks-
son, Sthlms Studenter
Kyukenshi (ikkyu och lägre)
1. Lisa Arpi & Richard Tjust, Karlstad

Alexander Tilly och Anders
Magnusson på Shorinji Kem-
pos första SM.

Graderingar
Följande personer har under verksam-
hetsåret erhållit Dangrader vid grade-
ringstillfällen anordnade av Shorinji
Kempokommittén:

2001-01-21
Shodan
Martin Allerby  Göteborg
Satu Tupala Göteborg
2001-03-17
Shodan
Mikael Schelén  Haninge
Nidan
Jonas Johansson  Karlstad
2001-07-13
Shodan
Anna Jensen Sthlms Studenter
Nidan
Karl-Henrik  Sthlms Studenter
Henriksson
Viktor Karlholm Sthlm Södra
Benni Jönsson Göteborg
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2001-10-27
Shodan
Fredrik Florgård Sthlms Studenter
Fredrik Ågren  Sthlms Studenter

I samband med internationella
träningsläger har Hombu arrangerat
graderingstillfällen där följande perso-
ner erhållit dangrader:

2001-04-01
Anders Pettersson, Karlstad, erhöll
som den första i Sverige Sokaigraden
Shodoshi.
2001-05-01
Sandan
Per Persson Karlstad
Anders Magnusson Sthlm Södra
Alexander Tilly Sthlm Södra
Yondan
Pontus Liljequist Sthlms Studenter
Roger Bergfoth Sthlm Södra
2001-09-08
Sandan
Per Lindblom Sthlm Södra
Yondan
Johan Frendin Göteborg
Godan
Anders Pettersson   Karlstad

Aktiva Yudansha
Shorinji Kempo har för närvarande;

5 dan 1 st.
4 dan 6 st.
3 dan 8 st.
2 dan 10 st.
1 dan 32 st.

Samtliga svenska kenshi tillsammans med Morikawa-sensei och hans båda
söner under det internationella träningslägret i Paris.

Kesshu.
Anders Pettersson
Ordförande
Shorinji Kempokommittén

Stefan Jönsson Levin
Sekreterare
Shorinji Kempokommittén
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Taido
År 2001 blev till sist ett sorgens år för
taidovärlden. Vår grundare, Saiko Shi-
han, Seiken Shukumine avled den 26
november några dagar innan sin 76-
årsdag.

Seiken Shukumine föddes den 9
december 1925 på ön Okinawa i Ja-
pan. 1965 skapade han den moderna
budoarten Taido, som han sedan har
verkat för och som spridits i världen.
Vi tackar och hedrar honom för hans
livsverk – Taido. Innan sin död förde
Saiko Shihan oss tillbaka till Taidons
ursprung, genom Världsmästerskapet
som hölls på Okinawa i augusti (läs
mer under rubriken tävlingar)...

Taidokommittén
Svensk Taido består av 12 aktiva klub-
bar.

Taidokommittén har under året
haft följande sammansättning:

ORDFÖRANDE:
Mikael Laxrot 010316-020323
VICE ORDFÖRANDE:
Thomas Olsson 010316-020323
SEKRETERARE:
Marlene Berglöv 010316-020323
KASSÖR:
Anna Rönnberg 010316-020323
LEDAMOT:
Micke Spång 010316-020323
Annika Nilsson 010316-020323
SUPPLEANT:
Hannes Kannisto 010316-020323
Ginny Gustafsson 010316-020323

KOMMITTÉANSVARIGA:
PR
Micke Spång 010316-020323
UTBILDNING
Annika Nilsson 010316-020323
DOMARE
Thomas Olsson 010316-020323
FÖRSÄLJNING
Håkan Karlsson 010316-020323
REVISORER:
Erik Lindh 010316-020323
Horst Brix 010316-020323
VALBEREDNING:
Thomas Olsson 010316-020323
PRESIDENT:
Mikael Jansson 970901-

Läger/kurser:
Junior-taidon har hållits igång

med läger och instruktörskurser med
hjälp av Örebroklubben.

Det har hållits brunbältesläger
och steg 1 kurser i Taido av Ulf Karls-
son Tada, 4 dan renshi.

Lars Larm, 5 dan kyoshi, (bosatt i
England och Japan) har varit på besök

i Sverige vid två tillfällen och hållit
läger.

Det årliga påsklägret med delta-
gare från Sverige, Danmark och Fin-
land hölls i Stockholm.

Förbundet har startat en svart-
bältesgrupp för 1-3 dan-graderade.

Graderingar
I samband med VM höll Saiko Shihan,
Seiken Shukumine, shinsa. Från Sve-
rige gick följande upp för gradering;
Marlene Berglöv till 1 dan, Annika
Nilsson till 2 dan och Stefan Nilsson
till 4 dan renshi (samtliga från Udde-
valla), samt (från Stenungsund) Tom-
my Magnusson till 5 dan renshi.

På påsklägret graderade sig Han-
nes Kannisto och Clary Nilsen från
Göteborg till 1 dan för Mikael Jans-
son, 5 dan kyoshi.

Landslaget
Landslaget har under året haft sam-
mankomster varje månad. P-A Nyberg
var tränare för herrarna.

Stefan Nilsson och Fredrik Utbult
var tränare för damerna. Administra-
tivt ansvarig/coach var Tommy Mag-
nusson med assistans av João Escudei-
ro och Annika Nilsson. Dessa har gjort
ett bra arbete och sett till att lagen hade
framgångar under VM.

Tävlingar – silver och brons på
taido-VM
Under året har förbundet haft SM som
hölls den 19 maj. Svensk Mästare i
hokei (form) blev Kristian Ojala, Gö-
teborg Taidokai. Svensk Mästare i jis-
sen (kamp) blev Kristian Hellberg,
Uddevalla Taikei. Svensk Mästarinna i
både hokei och jissen blev Marlene
Berglöv, Uddevalla Taikei.

Vi har också haft internationella
framgångar i VM och vänskapstäv-
lingar som hölls den 4 och 5 augusti i
staden Naha på ön Okinawa i Japan.

I vänskapstävlingarna i klassen
Hokei 6-3 kyu herr tog Sverige guld
genom Karl Foogel från Göteborg
Taidokai. Lotta Korths-Aspegren från
Örebro Kampsportförening tog hem
bronset i motsvarande klass för damer.
I Sonen Hokei (ki-form för äldre +35
år) hamnade Mikael Jansson från
Stockholms Taidoförening på en
fjärdeplats.

Dagen efter vänskapstävlingarna,
den 5 augusti var det dags för taido-
VM. Det storartade arrangemanget
hölls i nya Okinawa Budokan, en
enorm budoanläggning vars yttre form
påminner om en ståldrake. På heder-
släktaren satt, bredvid taidons då 75-
årige grundare, Seiken Shukumines
ungdomsvänner – alla karatemästare
från Okinawa. VM var ett historiskt
tillfälle för honom att visa dem sin
skapelse. Sverige lyckades ta silver i
damernas lag-kamp (genom Marlene
Berglöv, Clary Nilsen, Annika Nils-
son, Lotta Korths-Aspegren och Britt-
Louise Carlsson) och brons i herrarnas
(genom Kristian Hellberg, Micke
Spång, Kristian Ojala, Fredrik Utbult
och Mikael Laxrot).

Förutom de större tävlingarna har
det även hållits mindre, nationella täv-
lingar. Sensu dojos vårcup i Ström-
stad, Taikeis öppna mästerskap i Ud-
devalla och Orustpokalen i Henån.

Taidokommittén genom ordfö-
rande Mikael Laxrot, president Mikael
Jansson, samt PR-ansvarig Micke
Spång.

Saiko Shihan, Seiken Shuku-
mine
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Kendo
Styrelsearbetet
Sektionens årsmöte hölls den 25 mars
på Idrottens Hus.

Styrelsen har under året bestått
av:
Lars Tegelberg, ordförande
Joe Imamura, vice-ordförande, kendo-
ansvarig
Bo Kjellegård, sekreterare
Jennie Brolin, kassör
Leif Sunje, ledamot, iaidoansvarig
Rolf Radakovits, ledamot, jodoansva-
rig
Jakob Ryngen, ledamot, naginata-
ansvarig
Alenca Olsson, suppleant, webbmaster
Sara Jonasson, suppleant, kyudo-
ansvarig

Adjungerad till styrelsen och re-
gisteransvarig har Anette Persson va-
rit.

Styrelsen har haft sju protokoll-
förda sammanträden. Protokollen pu-
bliceras löpande på hemsidan. Arbetet
i styrelsen har präglats av kreativitet
och gott kamratskap.

Catarina Nygren är sektionens re-
presentant i förbundets jämställdhets-
kommitté.

I den arbetsgrupp som förbundet
tillsatte för att utforma den nya
instruktörsutbildningen har först Rolf
Radakovits och därefter Henrik Engel-
kes representerat sektionen.

Vid EM i kendo 12 - 15 april
hölls Europeiska kendofederationens
General Assembly. Sektionen repre-
senterades av Lars Tegelberg och Joe
Imamura.

Valberedningen har bestått av:
Lars Lindin, sammankallande
Johanna Bjuhr
Seppo Asplund

Sektionen har arbetat efter den ar-
betsplan som antogs vid årsmötet.

Sektionen motionerade till för-
bundets årsmöte den 25 mars om inrät-
tande av ett stipendium, ”Årets budo-
utövare”. Motionen antogs vid mötet.

Ett internationellt iaidoläger,
Sweden Iaido Open, genomfördes med
ekonomiskt stöd från Riksidrotts-
förbundet, den 8 – 15 april.

Kendosektionens graderings-
register har uppdaterats och ett omfat-
tande arbete har gjorts med att uppda-
tera och samköra det mot EKF:s
graderingsregister vad avser dan-gra-
derna. En uppmaning har gått ut i
Budo-Info om att man vid gradering
utomlands bör skicka in kopia på

Budopasset och/eller sitt diplom med
den nya graden för införande i regist-
ret. Information har även gått ut om att
om hjälp önskas med andra problem
som har med registrering av grader att
göra kan man vända sig till registeran-
svarig. Utdrag ur registret har lämnats
till respektive artansvarig inom sektio-
nen. Ett arbete med att uppdatera blan-
ketterna för gradering pågår. Arbetet
med enkla instruktioner för pappersar-
betet kring graderingar fortgår och
kommer att mynna ut i en kortfattad
instruktion som kommer att ligga på
hemsidan tillsammans med blanket-
terna. Informationen i registret an-
vänds för att ordförande ska kunna
vara uppdaterad då en ansökan om till-
stånd att gradera utomlands kommer in
till sektionen och även för viss statistik
i arbetet jämställdhetsfrågor, barn och
ungdomsverksamhet med mera. För
närvarande finns ca 350 personer re-
gistrerade, men uppdateringar bakåt i
tiden pågår fortfarande så antalet för-
väntas öka till ca 400 personer. Det är
främst arterna Kendo, Iaido och Jodo
som finns i registret för närvarande.
Under 2001 har 40 nya dangrader re-
gistrerats, varav 20 Kendo, 17 Iaido, 1
Jodo och 2 Naginata.

Grattis alla!
För att finna nya former för kom-

munikation och samarbete inom sek-
tionen har en enkät till samtliga klub-
bar skickats ut under hösten.

Regler för hur landslagsledning-
arna skall utses har antagits.

Sektionens hemsida utvecklas lö-
pande och vår förhoppning är att den
skall spela en allt större roll för vår in-
terna information.

Medlemsmässigt visar statistiken
inga större framgångar för sektionen.
Detta är emellertid inte hela sanningen
eftersom våra arter i ökande omfatt-
ning tränas i andra föreningar. Dessa
utövare syns inte i den officiella statis-
tiken förrän de registrerat sin verksam-
het som en sektion och betalar med-
lemsavgift till kendosektionen.

Styrelsen vill framföra sitt tack
för det goda samarbetet under året till

sektionens klubbar, Svenska Budoför-
bundet, Riksidrottsförbundet och de
internationella organisationer sektio-
nen är ansluten till.

Kendo
Landslaget
Landslagstruppen i kendo bestod av
följande personer:

Björn Gustavsson
Mats Wahlqvist
Joakim Håhl
Nicke Rydgren
Nils Björkegård
Edde Johansson
Lars Lindin, team manager
Bob Harris, team coach
Landslaget har arrangerat följan-

de tre läger i Tranås under verksam-
hetsåret:

Månad Antal deltagare
Februari 26
Augusti 35
November 28

EM 2001
Årets europamästerskap i kendo gick
av stapeln i Bologna, Italien, 13-15/4
2001. Mats Wahlqvist blev bäste
svensk i den individuella EM-täv-
lingen. Mats nådde finalen, där han
förlorade en match mot ungraren
Erdelyi. Övriga svenska resultat:
Samtliga deltagare utom en gick vi-
dare från poolomgången.

Resultat EM individuellt
1. Erdelyi, Ungern
2. Mats Wahlqvist, Sverige
3. David Castro, Spanien, Blachon,
Frankrike

Resultat EM lagtävlingen
1. Frankrike
2. Italien
3. Sverige, Ungern

Sugo Cup
Årets första stora tävling var som van-
ligt i Malmö, Sugo-Cup, 3 feb. 2001.
Dam:
1. Kumi Sato (FSKA)
2. Marie Bacquin (GAK)
3. Yoko (Odense), Mikaela Ahlstam
(FSKA)
A-klassen:
1. Mats Wahlqvist (FSKA)
2. Nils Björkegård (FSKA)
3. Kumi Sato (FSKA), Ueda (Köpen-
hamn)
Junior-klassen:
1. Martin Hansson (FSKA)
2. Robert Törnqvist (GAK)
3. Mattias Sjöstrand (GAK), Petter
Karlssen (Oslo)

Kendolandslaget 2001
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SM 2001
Svenskt mästerskap och Riksmäster-
skap för damer gick av stapeln den 3
november i Löthallen, Sundbyberg, i
Stockholm.

Resultat SM individuellt
1. Mats Wahlqvist, (FSKA)
2. Björn Gustavsson, (GAK)
3. Bob Harris, (FSKA), Jun Ya-

mazaki, (FSKA)
Fighting Sprit: Henrik Malm,

Götha

Resultat SM lag
1. FSKA lag 1
2. GAK Enighet lag1
3. FSKA, lag3, FSKA lag 2
Fighting Sprit: Petri Raukanen, Götha

Resultat RM för Damer
1. Kumi Sato, FSKA
2. Miyuki Nakamura, FSKA
3. Catarina Nygren, FSKA, Mikaela
Ahlstam, FSKA
Fighting Sprit: Matilda Johansson,
FSKA

Stockholm Kendo Open
Stockholms Kendo Open, f.d. Jul
Cupen, hölls den 8/12 2001 i Rissnes-
kolans idrottshall, Rissne i Stockholm
1. Joakim Håhl, (FSKA)
2. Mats Wahlqvist, (FSKA)
3. Jun Yamazaki, (FSKA), Bob Harris,
(FSKA)

Ungdoms-RM
Riksmästerskap för ungdomar höll den
29/12 i Uddevalla.

Damer Juniorer
(född –79 och senare, 2 deltagare)
1. Ann-Christin Berndtsson (Udde-
valla Kendoklubb)
Herrar Juniorer
(född –80 och senare, 10 deltagare)
1. Jonas Olsson (Uddevalla Kendo-
klubb)
Pojkar äldre
(född –86 och senare, 5 deltagare)
1. Alexander Weding (Uddevalla Ken-
doklubb)
Pojkar yngre
(född –90 och senare, 3 deltagare)
1. Lukas Eriksson (Uddevalla Kendo-
klubb)

Besök från Japan
Under verksamhetsåret har vi haft ett
inofficiellt och ett officiellt besök av
lärare från Japan.

Kurihara-sensei
Det första var Kurihara-sensei med sin
fru som besökte Sverige under mars
månad. Han är en av två riksinstruk-

törer som har varit till Sverige två
gånger – senast var han här i början av
1985. Han kom till FSKA:s träning
och instruerade entusiastiska FSKA-
medlemmar under tre träningspass.

Delegation från ZNKR
Det officiella besöket utgjordes av en
delegation från Zen Nippon Kendo
Renmei som bestod av följande högt
graderade instruktörer:
Furuta-sensei, hanshi 8 dan, kendo
Endo-sensei, kyoshi 8 dan, kendo
Makita-sensei, kyoshi 8 dan, kendo
Ueki-sensei, 7 dan kendo och 8 dan
iaido
Shioiri-sensei, kyoshi 7 dan, kendo
Kawano-sensei, kyoshi 7 dan, kendo

Ett lägerarrangemang i Högdals-
hallen hölls under deras besök, med
träningspass från 9.30 till 12.00 och
från 14.00 till 16.00 den 10 och 11 de-
cember 2001. Dessa genomfördes med
ca 30 kendoka inkl. fyra från Finland
och ett antal från Norrland och Göte-
borg. Dessutom deltog 5 till 10 iai-
doka.

Graderingar kendo
I år har följande dangrader i kendo bli-
vit utfärdade i enlighet med Zen Nip-
pon Kendo Renmei, IKF, EKF och
Svenska Budoförbundets Kendo-
sektion:

2 dan, Kristina Persson
2 dan, Henrik Malm
2 dan, Edde Johansson
2 dan, Hanna Westesson

2 dan, Stig Bardage
2 dan, Lars Jinton
1 dan, Catarina Nygren
1 dan, Natalia Mekras
1 dan, Mikael Wirén
1 dan, Henrik Johansson
1 dan, Mikael Leetma
1 dan, Peter Holmgren
1 dan, Petri Ruokanen
1 dan, Isak Jarlebring
1 dan, Dan Fujii
1 dan, Bo Kjellegård
1 dan, Stefan Sansström
1 dan, Patrice Courteille
1 dan, Ida Jahr
1 dan, Jim Skarli

Iaido
Iaido året 2001 blev ett händelserikt år.
Förutom de sedvanliga SM-, lands-
lags- och EM-bestyren har flera av
medlemsklubbarna hållit lokala läger-
aktiviteter. Bland dem märks Huskvar-
na Iaido Open. Årets första stora eve-
nemang var emellertid ett arrang-
emang som lockade inte bara svenska
utövare utan också folk från flertalet
andra länder.

Sweden Iaido Open
- Jakobsberg, 8-15 april -
För första gången på flera år gästades
iaido-Sverige av så många höggrade-
rade japanska lärare vid det läger- och
tävlingsarrangemang som kom att bli
Sweden Iaido Open. Totalt cirka 50

Nils Björkegård vid EM i Bologna .
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deltagare från sju nationer (Japan,
Sverige, Finland, Belgien, Sydafrika,
Nederländerna och Portugal) deltog.
Träning hölls tre gånger om dagen
med ZNKR iaido kata på dagarna och
koryu kvällstid (Muso Shinden ryu
och Hoki ryu).

Lärare under evenemanget var:
Tadashi Fujita, hanshi 8 dan
Hideo Watanabe, hanshi 8 dan
Morihiro Kimura, kyoshi 8 dan
Kikuo Yoshizawa, kyoshi 7 dan, och
Kazuhiro Komaki, kyoshi 7 dan

Arrangemanget avslutades med
en vänskapstävling och resultaten åter-
finns nedan:

SM
Den 26 maj hölls svenska mästerska-
pen i Partille, Göteborg. Arrangörer
var Iaidoföreningen Shinken och Iai-
dosällskapet Shobukan Kai. Resulta-
ten av de individuella klasserna pre-
senteras nedan:

Mudan:
1. Alenca Olsson, Komaki Iai Kendo-
förening
2. Mikael Fager, Iaidosällskapet Sho-
bukan Kai
3. Kenneth Ström, Iaidoföreningen
Shinken
Shodan:
1. Martin Fürst, Iaidoföreningen Shin-
ken
2. Andreas Lundgren, Iaidosällskapet
Shobukan Kai
3. Alexander Hilonen, Kallhälls Aiki-
do Iaido Klubb
Nidan:
1. Johanna Bjuhr, Komaki Iai Kendo-
förening
2. Björn Stille, Kensei Kendo Iaido-
klubb
3. Jonas Bäckström, Komaki Iai Ken-
doförening
Sandan:
1. Martin Lindgren, Iaidoföreningen
Shinken
2. Rolf Dahlström, Iaidoföreningen
Shinken
3. Magnus Erkstam, Kensei Kendo Iai-
doklubb
Lagtävling:
1. Komaki Iai Kendoförening, lag 1
2. Iaidoföreningen Shinken, lag 1
3. Kensei Kendo Iaidoklubb

Utbildning
Fredagen den 25 maj anordnades en
domarkurs som ett led i förberedelser-
na inför SM. Kursen hölls under led-
ning av Kazuhiro Komaki, kyoshi 7
dan och Mike Henry, 6 dan.

British Iaido Open
- Brighton, augusti -
Bland utländska arrangemang med
svenskt deltagande märks detta läger-
och tävlingstillfälle. Tävlingsresultat
enligt nedan:

Godan:
1. Takao Momiyama

Huskvarna Iaido Open
- Huskvarna 6-7 oktober -
Med undervisning under ledning av
Roger Undhagen, 5 dan, på lördagen
och med tävlingar på söndagen anord-
nades för första gången Huskvarna
Iaido Open. Tävlingsresultat enligt
nedan:

Dan-klass:
1. Jonas Bäckström, Komaki Iai Ken-
doförening
2. Johanna Bjuhr, Komaki Iai Kendo-
förening
Mudan-klass:
1. Alenca Olsson, Komaki Iai Kendo-
förening
2. Ulf Sjödin, Iaidoföreningen Shin-
ken
3. Marcus Ljungholm, Iaidoföreningen
Shinken
Lagtävling:
1. Komaki Iai Kendoförening, Lag 1
Fighting spirit:
Mikael Karlsson, Iaidoföreningen
Shinken
Lennart Johanssons pris:
Emelie Brandin, HKK Iaido

Landslaget
Iaidolandslaget har i år letts av coach
Kazuhiro Komaki, kyoshi 7 dan, samt
manager Yumiko Takedomi. Ett antal
landslagsläger har hållits och följande
personer blev uttagna till svenska
landslaget i iaido 2001:

Sweden Iaido Open. Fujita
sensei i stilstudie. Foto: A Ols-
son.

Sweden Iaido Open
Jakobsberg, 14 april
Mudan:
1. Alexander Hilonen, Sverige
2. Janne Iivonen, Finland
3. Martin Fürst, Sverige
Shodan:
1. Jonas Bäckström, Sverige
2. Björn Aris, Belgien
Nidan:
1. Björn Stille, Sverige
2. Sven Vasseur, Sverige
Sandan:
1. Luc Defraeye, Nederländerna
2. Martin Lindgren, Sverige
3. Buster Sefor, Sydafrika
Yondan:
1. José Martinez-Abarca, Finland
Fighting spirit:
Magnus Karlsson, Sverige
Lagtävling:
1. Lag 3 (M. Lindgren, Sverige/A.
Hilonen, Sverige/M. Karlsson, Sve-
rige)
2. Lag 1 (J. Martinez-Abarca, Finland/
T. Iivonen, Finland/M. Finnermark,
Sverige)
3. Lag 2 (B Sefor, Sydafrika/J. Bäck-
ström, Sverige/J. Carlnert, Sverige)
Fighting spirit:
Buster Sefor, Sydafrika

Landslaget i iaido 2002. Foto:
M. Henry.

Godanklassen: Dan Malm*
Yondanklassen: Henrik Engelkes,
Christian Lund
Sandanklassen: Rolf Dahlström*,
Martin Lindgren
Nidanklassen: Catharina Engelkes, Jo-
nas Bäckström
Shodanklassen: Martin Fürst, Mikael
Fager*
Mudanklassen: Alenca Olsson, Jonat-
han Ström

* Kunde ej delta vid EM p.g.a.
skada eller annat förhinder.

Till lagtävlingen togs följande
personer ut:
Henrik Engelkes,
Christian Lund,
Catharina Engelkes och
Johanna Bjuhr

EM
Europamästerskapen 2001 gick av sta-
peln 3-4 november i Bryssel, Belgien.
Som svenska representanter att agera
domare vid mästerskapen hade Mike
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Henry och Jhonnie Martina* utsetts.
Återigen nådde Sverige framgångar
med ett guld, ett silver, två brons, ett
fighting-spirit pris samt silver i lagtäv-
lingen. Resultaten finner ni nedan:

*Kunde ej delta pga skada.

Mudanklassen:
2. Alenca Olsson
3. Jonathan Ström
Nidanklassen:
3. Catharina Engelkes
Sandanklassen:
Fighting spirit: Martin Lindgren
Yondanklassen:
1. Henrik Engelkes
Lagtävlingen:
1. Storbritannien
2. Sverige
3. Italien
3. Belgien

Graderingar iaido
I år har följande dangrader i iaido bli-
vit utfärdade i enlighet med Zen Nip-
pon Kendo Renmei, IKF, EKF och
Svenska Budoförbundets Kendosek-
tion:

6 dan, Takao Momiyama
5 dan, Rolf Radakovits
5 dan,Lennart Johansson
4 dan, -
3 dan, Björn Stille
3 dan, Sven Vasseur
3 dan, Anette Persson
3 dan, Catharina Engelkes
2 dan, Jonas Bäckström
2 dan, Johanna Bjuhr
2 dan, Mattias Ekberg
1 dan, Alexander Hilonen
1 dan, Leif Sunje
1 dan, Martin Fürst
1 dan, Andreas Lundgren
1 dan, Mikael Fager
1 dan, Kenneth Ström
1 dan, Alenca Olsson

Utöver detta har även svenska
iaidokas erhållit grader från organisa-
tioner utan anknytning till EKF, IKF
eller ZNKR. Följande är utdelade dan-
grader enligt Nihon Iaido Kyokai:

5 dan, Martin Agback
2 dan, Jonas Nordström
2 dan, Michael Eriksson
2 dan, Henrik Johansson
2 dan, Niko Alanen
1 dan, Svetlozar Ivanov
1 dan, Linda Engstrand
1 dan, Francisco Hernandez

Följande är utdelade dangrader
till svenska iaidokas enligt Zen Koku
Iaido Renmei:

3 dan, Cecilia Ralfe-Stelander
2 dan, Leif Sunje

Jodo
Under det gångna året har intresset för
jodo i Sverige ökat. I Sollefteå är en ny
klubb på väg att bildas, och Stock-
holms Jodokai, som under året firade
20-årsjubileum, har rapporterat ökat
medlemsantal. Trots detta är  antalet
aktiva utövare fortfarande lågt.

Träningsläger
Michael Söderkvist från Östersunds
Budokai deltog i ett nyårsläger i
Schweiz och i EJF:s sommarläger i
Österrike under ledning av Pascal
Krieger från Schweiz.

Takao Momiyama deltog vid slu-
tet av april i ett läger i Sydtyskland,
och i augusti deltog Takao Momiyama
och Rolf Radakovits, båda från Zen
Kobudo Centrum, i sommarlägret i
Brighton, England med Shizufumi
Ishido  som huvudinstruktör.

Tävling
I samband med sommarlägret i Brigh-
ton anordnades det brittiska öppna
mästerskapet av det brittiska kendo-
förbundet (BKA), där Takao M. vann
godanklassen och Rolf R. kom tvåa i
yondanklassen.

Graderingar
Vid sommarlägret i Österrike fick Mi-
chael S. sin Okuiri-licens och två av
hans elever blev kyu-graderade.

Vid sommarlägret i Brighton blev
Rolf Radakovits graderad till godan.

Naginata
2001 har varit ett mycket händelserikt
år för svensk Naginata. Vi har haft vårt

första svenska riksmästerskap, erhållit
två nya dangraderade utövare och del-
tagit i Europeiska Naginatamäster-
skapen. Vi har även knutit starkare
band med Internationella Naginata
Förbundet (INF) och Europeiska
Naginata Förbundet (ENF). Samt med
flera av de länder där naginata tränas.
Medlemsantalet har hållit sig på sam-
ma nivå som tidigare år men kvaliteten
på svensk naginata har ökat, vilket inte
minst påvisas av årets dangraderingar.
Det finns för närvarande planer på att
starta ytterligare en naginataklubb i
mälardalen.

Europeiska Mästerskapen
Den 10 november deltog Sverige till-
sammans med fem andra länder i de
Europeiska Naginata Mästerskapen
som denna gång hölls i Bryssel, Bel-
gien. Sverige kom tyvärr inte på pris-
pallen denna gång utan fick nöja sig
med en medalj för gott deltagande.
Tävlingen var dock en bra förbere-
delse inför världsmästerskapen i USA
år 2003.

Sverige representerades av Jakob
Ryngen, Linda Engstrand och Michael
Tagai.

Takao Momiyama och Rolf
Radakovits.

Linda Engstrand och Jakob
Ryngen tränar attack och kon-
tring.

Svenska Riksmästerskapen
De första riksmästerskapen i Naginata
tog plats den 29 april i år. Mästerska-
pen hölls i Sundbyberg och arrangera-
des av Föreningen Stockholm Kendo
Allians. Det finns tre sätt att tävla i
Atarashii Naginata och denna tävling
utgjordes av Engi. Engi tävlas i lag av
två där attityd, teknik och förståelse
för formen bedöms. Vann gjorde Ma-
ria Andersson och Lisa Frohm från
Shimbukan Skellefteå Budoklubb.
Gunilla Hansson och Jakob Ryngen
agerade som huvuddomare. I samband
med tävlingarna hölls ett träningsläger
och kyu-graderingar.

Dangraderingar
Sverige deltog i ett internationellt
naginataläger i USA som hölls av INF
med Funahara Sensei (hanshi) som
huvudinstruktör. Lägret varade i fem
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dagar och inkluderade en dan-grade-
ring där Jakob Ryngen erhöll 3:e dan.
I samband med lägret hölls även trä-
ning i Tendo Ryu naginatajutsu. Tendo
Ryu är den gamla ryu-ha som influerat
den moderna naginatan, Atarashii Na-
ginata, mest.

Linda Engstrand och Mikael Ta-
gai erhöll bägge 1:a dan i Bryssel i
samband med de Europeiska Mäster-
skapen.

Graderingen sköttes av ENF och
Sverige berömdes för den höga stan-
darden på sina graderande.

Lägerverksamhet
Förutom det läger som hölls i samband
med RM 28-29 april hölls även ett
läger i Uppsala den 15 december.

Lägret innefattade kyu-grade-
ringar upp till 2:a kyu.

Kyudo
Det finns för närvarande fortfarande
endast en kyudoklubb i Sverige. Klub-
ben bytte under året namn till

Seikyukai Kyudoförening och
håller till vid Etnografiska museet på
Djurgården. Under året har nybörjar-
tillströmningen varit väldigt ojämn, li-
kaså antalet nybörjare som har valt att
fortsätta. Sett ur ett större perspektiv
pekar dock kurvan stadigt uppåt. Trä-
ningen har betydligt mer än andra år
bedrivits utomhus, strax utanför mu-
seet. Detta på grund av att en bra tem-
porär skjutbana har kunnat upprättas
som tillåter träning utomhus året runt.

Ett fokuserat ögonblick under utomhusträning en onsdagskväll.

Det enda som saknas är ett tak som
skulle tillåta träning även under mer
regniga och snöiga dagar. Klubben har
under året ägnat lite tid åt att söka kon-
takter internationellt. Man har bland
annat under tre månader haft en gäst-
kyudoka från Tyskland. Detta har be-
tytt en hel del, då idéer, erfarenheter
och entusiasm från annat håll än det
egna har kunnat vädrats.

Vad gäller seminarieverksamhet
hade klubben tänkt bjuda in Feliks
Hoff, 6  dan, från Tyskland under hös-
ten.

Detta har på grund av otillräck-
liga resurser och tidsbrist skjutits upp
till början av nästa år. Klubben ser po-
sitivt på den här sortens verksamhet
och har som mål att genomföra semin-
arier av detta slag regelbundet i fram-
tiden.

Till det årliga graderingssemina-
riet ordnat av EKF, European Kyudo
Federation, i år i Paris, skickades
ingen från Sverige.
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