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Ordföranden har ordet
Verksamhetsåret 2003 blev på många sätt ett händelserikt
år för Svenska Budo & Kampsportsförbundet. En rad
viktiga beslut som kommer att påverka förbundets
framtida utveckling under åtskilliga år har tagits.

I Aftonbladet utnämndes Svenska Budo &
Kampsportsförbundet till “det framgångsrikaste av
Riksidrottsförbundets alla 67 specialförbund” med inte
mindre än 24 medaljer i internationella mästerskap.

Förbundsstämman antog VISION 2007, en
långsiktig handlingsplan för förbundets verksamhet de
kommande åren med avsevärda ambitionshöjningar vad
avser idrottsliga framgångar, utbildning, medlems-
utveckling, massmedietäckning och ekonomi. Ett
nödvändigt led i denna ambitionshöjning var att, för
första gången på 18 år, höja medlemsavgiften. Trots
avgiftshöjningen har betalningsdisciplinen bland
förbundets föreningar successivt förbättrats.

Ett annat viktigt beslut var att ändra förbundets
namn till det nuvarande – Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet. Genom namnändringen markeras
öppenheten att släppa in andra seriösa kampsporter i
förbundet, samtidigt som namnet markerar att vi slår
vakt kring förbundets stolta traditioner. Förbunds-
stämman beslöt också att bevilja medlemskap för
föreningar som utövar kickboxning och capoeira. Senare
under året bildades kampsportssektionen, förbundets
sjätte sektion, som organiserar kickboxnings- och
capoeiraföreningarna. Den nya sektionen hade vid årets
slut 13 föreningar med drygt 1 000 medlemmar.

Medlemsutvecklingen har varit fortsatt god.
Antalet utövare uppgick vid årets slut till 38 606, en
ökning med 2 239 eller drygt 6 %. Antalet föreningar
ökade från 640 till 682. Den kraftiga medlemsökningen
de senaste tre åren i vårt förbund har få motsvarigheter
inom den övriga idrottsrörelsen.

Utbildningsfrågorna får en allt större vikt inom vårt

förbund. Den gemensamma utbildningen som drogs
igång för några år sedan ger möjlighet att erbjuda allt
fler föreningar en kvalificerad instruktörs- och
ledarutbildning. Riksidrottsgymnasiet i Haninge tog
under hösten in den andra kullen elever. Efterhand blir
denna utbildningsmöjlighet allt viktigare för förbundet
och strävan är att efterhand utsträcka denna även till
andra arter än karate.

Även informationsfrågorna har stått i fokus.
Kansliet har utökats med en person som huvudsakligen
arbetar med informationsfrågor. Hemsidan har utvecklats
avsevärt och blivit en allt viktigare kanal för information
och kommunikation såväl inom förbundet som gentemot
massmedia och allmänheten. Debatten på Budoforum
har varit synnerligen livaktig.

Det är glädjande att allt fler människor – unga och
gamla, kvinnor och män - tränar och utövar våra olika
arter. Det avspeglas i förbundets växande medlemssiffror
men också i en alltmer positiv attityd till och förståelse
för våra kampsporter. Dessa framgångar hade inte varit
möjliga utan de hängivna insatser som görs av många
människor i vårt förbund – alla de som tränar och utövar
våra idrotter, de som tävlar på elitnivå, de som – ofta i
det tysta – utför ledaruppgifter för att ta hand om och
stimulera alla våra utövare.

Vi har all anledning att känna stolthet och tillförsikt
över det som vi gemensamt har åstadkommit de senaste
åren. Våra resurser
är alltjämt mycket
begränsade, men vi
kan mycket mera –
och det ska vi visa
de kommande åren!

Erik Åsbrink

Marlene Berglöw tog två individuella EM-silver och två
lagbrons i taido 2003.

Thereze Lindberg vann VM-
guld i kickboxning 2003.

Lovisa Axelle-Johansson och Anna
Hildebrand - EM-guld, shorinjikempo.
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Taido
EM-guld Kristian Hellberg (kamp)
EM-guld Lagkamp herrar (Micke Korths, Kristian
Hellberg, Pawel Druciarek, Kristian Ojala och Daniel
Andersson)
EM-silver Marlene Berglöw (kamp)
EM-silver Marlene Berglöw (form)
EM-brons Clary Nilsen (kamp)
EM-brons Lagkamp damer (Marlene Berglöv, Jessica
Magnusson, Clary Nilsen)
EM-brons Pawel Druciarek (kamp)
EM-brons Lagkamp mixed ((Marlene Berglöv, Anna
Cervin, Charlotta Laxrot, Clary Nilsen, Maria Tång)

Wushu
VM-brons Hanna Sillén (-60)
VM-brons Anders Persson (-65)

Andra utmärkelser
Paul Höglund blev vald till ordförande i International
Ju-jitsu Federation. Ola Johansson blev ordförande för
den nya medlemsrekryteringsgruppen i International Ju-
jitsu Federation. Mike Henry och Takao Momiyama fick
renshi-titel i iaido – en grad få västerlänningar fått.

Domarlicenser
Fredrik Ålander, karate, har tagit WKF kata judge A-
licens och EKF kumite referee B-licens.

Årets Budoutövare
För tredje gången delades stipendiet Årets Budoutövare
ut i samband med förbundsstämman den 22 mars 2003.
Utmärkelsen gällde framstående idrottslig prestation
under år 2002. Den gick till Mats Wahlqvist för hans
EM-brons i kendo m.m. Stipendiet uppgår till 10 000
kr. Vid förbundsstämman den 20 mars 2004 kommer
det att tillkännages vem som mottar stipendiet för år
2003. Utmärkelsen kallas numera Årets Idrotts-
prestation.

Anna Bjärtå tog EM-silver i
jodo.

Ulf Undmark tog EM-silver i
iaido 2003.

Maria Engström (tv) tog EM-
brons i ju-jutsu 2003.

Förbundet
Idrott
Internationella framgångar
2003 blev ett år med stora internationella framgångar
för svenska budoarter och andra kampsporter. SB&K
tog hem hela 24 medaljer i VM- och EM-sammanhang.
Det bör nämnas att det finns 9 (av totalt 14) idrotter i
SBKF som tävlar internationellt. 24 medaljer, varav 4
guld, innebär att förbundet redan år 2003 praktiskt taget
uppfyllt den ambition som uttrycks i VISION 2007,
nämligen att förbundet ska få minst 20 medaljer, varav
5 guld, i internationella mästerskap.

De 24 medaljerna fördelar sig på 2 VM-guld, 2
VM-silver, 5 VM-brons, 4 EM-guld, 5 EM-silver och 6
EM-brons. Medaljörerna är följande:

Iaido
EM-silver Ulf Undmark
EM-silver Lagtävlingen

Jodo
EM-silver Anna Bjärtå

Ju-jutsu
EM-brons Maria Engström (+70)

Kickboxning
VM-guld Tereze Lindberg (-55)
VM-guld Caroline Ek (-65)
VM-silver Sabrina Sedin (+70)
VM-silver Patrik Sjöstrand (-81)

Shorinjikempo
EM-guld Hanna Svedberg och Lotta Wersäll (kyu)
EM-guld Lovisa Axelle-Johansson och Anna
Hildebrand (dan)
EM-brons Stina Kelly von Essen och Viktoria Skytt (dan)

Anders Persson vann VM-
brons i wushu 2003.
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Särskild elitidrottssatsning
Förbundet fick, liksom övriga specialidrottsförbund,
under 2003 motta ett extra anslag från RF om 250 000
kr. Förbundsstyrelsen beslöt att pengarna skulle fördelas
till sektionerna för elitidrottssatsningar under 2004.
Pengarna fördelades enligt följande: Karatesektionen
110 000, ju-jutsusektionen 60 000, aikidosektionen
35 000, wushusektionen 25 000, kampsportssektionen
10 000  och kendosektionen 10 000 kronor.

Sektionerna skall i efterhand skriftligt redovisa hur
bidragen har använts. Förbundsstyrelsen beslöt vidare
att kendosektionen får ytterligare 10 000 kr. från centrala
medel för insatser i samband med iaido-EM och jodo-
EM i Stockholm i november 2004.

Kommittén för budoutövare
med funktionshinder
Arbetet att utvärdera klubbarnas arbete med frågorna
och kommunernas engagemang pågått under året.
Intresset hos dem som svarat har varit positivt och stort
men fortfarande finns en stor osäkerhet vad man behöver
göra rent praktiskt för att lyckas. Kommittén har
genomfört ett stort antal träffar där man bland annat
informerat kommunens representanter, sjukgymnaster
samt andra yrkesgrupper på olika föredrag om förbundets
verksamhet och hur budo- och kampsportsklubbar kan
hjälpa till. Det är främst Mike Wall som informerat.

Kontakten med aikidoklubbarna har skötts av Ulf
Jordung som har följt upp ett utskick till alla
aikidoklubbar under april. Av 105-110 klubbar svarade
15 varav 4 var positiva att starta verksamhet. Under
hösten har arbetet fortsatt med några av de klubbar som
har handikappträning. Svaren från dessa kontakter
sammanställs löpande i kommittén. Men även andra
stilar har blivit kontaktade av kommittén på olika sätt.

Klubbarna har fått svara på enkäter om de arbetar
med funktionshindrade och vad de skulle vilja ha för hjälp
och stöd för att kunna göra det om svaret var nej.
Intresserade kommuner har fått information om

kampsporter och kontakt med lokala klubbar. Under hösten
har 7-8 klubbar ställt sig positiva att starta verksamhet för
funktionshindrade och kommittén hoppas att det ska bli
många fler. Det är både jujutsu, karate och aikidoklubbar,
men intresset finns inom förbundets alla sektioner.

Ett sätt att stimulera tillväxten är  inspirationshelger
för instruktörer. Först ut var Kaisho budoklubb i
Helsingborg där ett 20-tal deltagare samlades. Klubben
belönades även på Skånska Idrottsgalan 2003 för sina
insatser och fick pris som bästa idrottsförening i Skåne
med “integrering av funktionshindrade i den ordinarie
verksamheten”.

Under 2004 kommer fler inspirationshelger att
arrangeras i Stockholm och Boden. Internationellt har
Pontus Johansson från Boden har varit i Wien på ett
symposium där man diskuterade och tränade budo för
och med funktionshindrade. Här fanns representanter
från en mängd olika budo- och kampsporter och en
japansk delegation. Representanter från Japan kommer
även att besöka Sverige under februari för att arbeta
vidare med träningen för funktionshindrade.

Intresset för arbetet har under året varit stort och
spänner över en mängd stilar och klubbar. Fortfarande
finns mycket att göra då det gäller att entusiasmera och
stödja de klubbar som vill igång. Därför är ambitionen
under 2004 att satsa på direktkontakt med klubbarna och
att på plats kunna ge råd om hur man kan gå vidare.

Kommittén har inte lyckats genomföra så många
styrelsemöten. Detta främst beroende på de geografiska
avstånden, en pressad budget samt tidsbrist. Därför har
dialogen förts via mejl och telefon.

Medicinska kommittén
Den medicinska kommittén har haft två telefonmöten
under 2003 och dessemellan haft mejlkontakt. Det stora
ämnet har varit definition på knock out. Kommittén har
sammanställt en konkret medicinsk definition på vad
knock out är och lämpliga förhållningsregler om olyckan
är framme och någon blir knockad. Vilken akutvård som
är relevant, hur bra rehabilitering ser ut och hur lång tid
det är rimligt att vänta med att träna eller tävla efter att
man blivit knockad. På grund av förbundets många stilar
och mångfalden dem emellan har kommittén dock
undvikit att gå in alltför mycket på detaljer.

Såsom förbundsläkare och ordförande i
medicinska kommittén har Robert Wanat träffat
tävlingsarrangörer och tävlingsläkare inför tävlingar och
skickat medlemmar med främst kroniska besvär till
specialister.

Ekonomi
Ekonomiskt utfall
Verksamhetsåret 2003 slutade med ett överskott om
494.618 kr. Härav gick den centrala verksamheten med

Uppvisning på DM i Stockholm 2003.
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ett överskott om 261.002 kr. och sektionernas
verksamhet sammantaget med ett överskott om 233.616
kr. Att åstadkomma ett överskott blev möjligt tack vare
en sträng kostnadskontroll och en hård gallring
beträffande vilka utgiftsområden som skulle prioriteras.

Av förbundets totala intäkter om 4.926.822 kr
härrörde liksom tidigare år huvuddelen, 89%, från två
källor: ordinarie statsbidrag kanaliserade via RF om
2.258.000 kr. och medlemsavgifter (inkl.
försäkringspremier) om 2.134.094 kr.

Kostnadsfördelningen under verksamhetsåret har
i huvudsak sett ut på följande vis (i tusental kronor):

Till sektionerna 1635
Kansli 1116
Försäkring 780
Information 158
Utbildning 171
Förbundsstyrelse 105
Årsmöte 156
Gemensam verksamhet 120

Förbundets egna kapital ökade till 2.073.554 kr.
Den ekonomiska redovisningen framgår av

förbundets förvaltningsberättelse. Förbundets bokföring
och ekonomihantering har liksom tidigare år handhafts
av RF:s Ekonomitjänst.

Internationellt stimulansbidrag
För år 2003 fick SB&K ett internationellt
stimulansbidrag från RF om 50.000 kr. vilket var ett lägre
belopp än tidigare. Bidraget knöts till två olika ändamål:
Kontaktskapande aktiviteter i internationella
sammanhang för ledande funktionärer (25.000 kr.).
Fortsatta förberedelser inför Kendosektionens värdskap
för EM i iaido (sedermera utvidgat till att även omfatta
EM i jodo) i Stockholm i november 2004 (25.000 kr.).

Utbildning
Styrelsen:

Michael Söderkvist Ordförande
Håkan Nygren Karate (nyval)
Anders Bergström Jujutsu
Henrik Engelkes Kendo
Mikael Sjögren Aikido (nyval)

Huvudarbetet inom utbildningskommittén har under
verksamhetsåret fokuserats på instruktörsutbildning och
riksidrottsgymnasiet (RIG). Kommittén har haft fem
gemensamma konferenser varav två tillsammans med
utbildarna. Arbetet med utformandet av administration,
kursmateriel och kursplaner har fortsatt.

Gemensam instruktörsutbilning
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret
genomfört fyra gruppinstruktörsutbildningar. Dessa
genomfördes med fulla grupper i Stockholm, Göteborg,

Linköping och Karlstad (kursen i Vännäs ställdes in med
nytt datum i januari 2004). Flera gruppinstruktörs-
utbildningar har planerats för våren 2004.
Klubbinstruktörsutbildningar och barninstruktörs-
utbildning har varit i fokus. För det har fortbildning av
utbildarna inför klubbinstruktörskurserna varit ett viktigt
moment. Planering av den första barninstruktörskursen är
också långt framskriden.

Atmosfären vid de gemensamma kurserna har varit
mycket positiv. Målet att se det gemensamma och ha
utbyte över artgränserna har varit mycket uppskattade.
Då det är första året vi har en gemensam instruktörs/
ledarutbildning har vi sett möjligheterna till
förbundsutveckling på ett nytt sätt. Tyvärr har
administrationen släpat efter på ett beklagligt sätt.
Utfärdandet av diplom och intyg måste hålla god kvalitet
och det ska vara säkerhet i systemet. Tyvärr tar en del
processer väl lång tid när det handlar om ideellt arbete.
Detta ska dock vara löst nu.

Instruktörsutbildare
Andreas Brotanek Ove Viggedal
Christer Ringblom Fredrik Gundmark
Anders Bergström Håkan Nygren
Henrik Engelkes Michael Söderkvist

Det är synnerligen glädjande att nu kunna erbjuda
förbundets klubbar en genomtänkt instruktörs- och
ledarutbildning och kombinera den svenska
idrottsrörelsen och förbundets särart samtidigt som
utbildningen kommer att accepteras i ett EU-perspektiv.

Funktionskurser och samverkan
För tredje året i rad genomförde kommittén för
funktionshinder en kurs i samverkan med utbildnings-
kommittén. Funktionskurserna är nästa steg att lyfta
fram. Planerat är coaching och idrottsskador.

Budogymnasiet (RIG)
Vårt budogymnasium med karateinriktning i samverkan
med Fredrika Bremergymnasierna är nu inne på sitt
andra år. Eleverna är på plats i Haninge där de har
möjlighet att bo på ett elevhem, ha karateträning med
2-3 pass i veckan på skoltid samt träna i klubb under
kvällstid. De har redan hunnit delta i flera tävlingar och
även deltagit i juniorlandslagets träningsläger. Roligt
är att de redan tagit en hel del medaljer och mer är att
vänta. Viktigt är att skolan och talangutvecklingen klaras
samtidigt, det är det som är grunden till ett
riksidrottsgymnasium som budogymnasiet är.

I år togs 7 elever in på Budogymnasiet efter en
uttagning den 16 mars i Stockholm. Eleverna hade
därefter an Kick-off på Bosön den 14-15 juni. Det gör
att vi haft 10 elever under året. Rekryteringsarbetet inför
tredje årskullen började i september med information
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på ungdomstävlingar. Därefter har det gjorts
direktutskick till alla karateklubbar mm. Intressant och
mycket uppskattat är att en av RIG-eleverna, Dante
Fermin, har fått ett stipendium för ett års studier i Japan.
Vi önskar honom lycka till.

Utvärdering av årets RIG verksamhet har gjorts
av i samverkan med Fredrika Bremergymnasiernas
rektor Gunilla Melin, Tränare Omar Ahmedin och för
SB&K Michael Söderkvist.

Högre tränarutbidning
SB&K utbildningsplan strävar efter en helhetssyn på
utbildningsfrågor. När RF nystartar en pilotomgång av
högre tränarutbildningen gläds vi åt att förbundet fått en
plats. Det är den erfarne klubbledaren Leif Hermansson
som nu genomgår den 1-3 år långa tränarutbildningen.
Utbildningstakten bestämmer deltagarna själva.

Campus Haninge
Att kunna kombinera en elitsatsning med
högskolestudier är inte lätt. Utbildningskommittén har
därför tillsammans med förbundsstyrelsen valt att se
möjligheterna till att delta i projektet Campus Haninge.
Där kan studenterna få individuellt studieupplägg, förtur
till boende samt medicinsk support. Förbundet bidrar
med träningsrådgivning samt samverkan med
Budogymnasiet. Preliminärt intag är till hösten 2004.

Information och kommunikation
Profil
I och med förbundsstämmans beslut att förbundet skulle
byta namn blev det aktuellt att skapa en ny formgivning
och logotyp. Det arbetet avslutades under våren och syns
framför allt på förbundets brevpapper och annat material.

Den gamla symbolen tsuban med de tre kronorna
kvarstår i lätt uppsnyggad form, likaså färgerna svart,
gult och blått. På hemsidan finns den nya formgivningen
presenterad. Där kan man också hämta original i olika
utföranden, för trycksaker, internet m.m.

I profilen ingår att vårt förbundsnamn ska skrivas:
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (inget
bindestreck) vilket ännu inte har slagit igenom fullt ut.
Den korrekta förkortningen är SB&K.

Informatör
Mest betydande för informationsarbetet inom vårt
förbund har varit anställningen av en informatör, som
på heltid ska arbeta med dessa frågor. Tjänsten utlystes
under våren och uppemot 30 ansökningar kom.

Efter noga genomgång av dessa och ett antal
intervjuer med sökande anställdes Marija Fischer som
började sin tjänst i augusti. Marija, med gedigen
journalistisk utbildning och erfarenhet från flera
massmedier, är också aktiv inom våra sporter sedan flera

år – hon tränar ju-jutsu. Marija har under hösten skolats
in i arbets-uppgifterna och förbundets komplicerade
verklighet men har ändå hunnit med en hel del
informationsarbete – framför allt genom redaktionellt
arbete på vår hemsida och reportageresor i landet.
Förbundsstyrelsens ansvarige för informationsarbetet
har varit Stefan Stenudd.

Hemsidan
Förbundets hemsida fortfar att vara den ojämförligt
viktigaste kanalen till såväl allmänheten som massmedia.
Vi har kunnat konstatera att många medier håller uppsikt
över vad som rapporteras på vår hemsida, vilket stimulerar
till ökat intresse.

Också för allmänheten är vår hemsida en flitigt
använd kanal till information om vår verksamhet och
våra föreningar – sistnämnda enkelt sökbara efter distrikt
och idrott på vårt klubbregister online.

2003 var det första året utan förbundets klassiska
Budo-info, det månatliga bruna kuvertet med information
om vår verksamhet. Allt detta material presenteras nu i
stället på hemsidan, vilket innebär såväl snabbare som
bredare tillgänglighet. Det sparar också betydande
kostnader för förbundet. Vi får även genom hemsidan vissa
annonsintäkter, som i framtiden torde växa.

I slutet på verksamhetsåret inledde vår informatör
tillsammans med en extern webbdesigner arbetet med
en ny formgivning för hemsidan, som kommer att
lanseras under de första månaderna 2004.

Budoforum
Under verksamhetsåret har Budoforum fortsatt att vara
en livligt frekventerad plats för all sorts diskussion med
anknytning till förbundet och våra idrotter. Det sköts av
Anders Pettersson, med stöd av flera ansvariga för de
olika idrotternas avdelningar. Antalet registrerade
medlemmar i forumet var vid årets utgång över 700, och
antalet inlägg cirka 7.000. Särskilt intensiv var debatten
i samband med förbundsstämman.

Gruppinstruktörskurs i Karlstad 2003.
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Film
Under hösten samarbetade förbundet via hemsidan med
filmbolaget SandrewMetronome i video- och DVD-
lanseringen av filmen Hero, på liknande sätt som tidigare
gjorts med Crouching Tiger Hidden Dragon. Vår
hemsida hade en tävling, där förstapriset var en betald
resa till wushu-EM i Moskva.

På Stockholms Filmfestival medverkade förbundet
med information om våra idrotter och deras bakgrund.

Massmedia
När det gäller massmediekontakter arbetar förbundet
fortfarande i brant uppförsbacke. Det finns en tröghet,
ibland nära nog en avoghet, hos en del medier gentemot
vårt förbund och våra idrotter – säkert i hög grad
beroende på att de är så väsensskilda från mer välkända
västerländska sporter, och ofta rätt komplicerade att
förstå sig på.

Förbundet har inlett ett arbete med att bearbeta
medierna, vilket bl.a. går ut på att ge dem lättfattlig och
saklig information om våra idrotter, så att medierna
känner större trygghet i bevakningen av dem. Vi har
under året haft en del mediekontakter, skickat
pressreleaser m.m., vilket visat sig i ett antal tidnings-
artiklar – men mycket mera återstår att göra. Tveklöst
kräver detta ett långsiktigt, envist arbete för att intressera
och delvis skola upp svenska sportjournalister. Det
kommer att ta tid innan massmedia bevakar våra idrotter
med en omfattning som motsvarar intresset för dem hos
stora delar av allmänheten.

Organisation och medlemmar
Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 22 mars var 110 föreningar
representerade med sammanlagt 155 röster, vilket
innebar en ökad representation jämfört med föregående
förbundsstämma.

Till mötesordförande valdes Hans Hellquist,
ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Som gäst och talare
deltog idrottsminister Mona Sahlin. Bland övriga
speciellt inbjudna gäster kan nämnas Christer Pallin,
chefsjurist RF; Björn Åkesson och Ferenc Böö, Svenska
Taekwondoförbundet; Johan Öjeheim Svenska
Kickboxningsförbundet; Michael Lund, Svenska
Capoeiraförbundet, Peter Lööf Svenska Thaiboxnings-
förbundet samt Pierre Dahl, Budo&Fitness.

Förbundsstämman beviljade i enlighet med
revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

Förbundsstyrelsen lade fram tio propositioner:
· VISION 2007
· Inval av nya kampsporter i förbundet
· Namnändring till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet

· Ändrad sammansättning av förbundsstyrelsen
· Förlängd motionstid till förbunds- och
sektionsstämmorna

· Inrättande av Juridisk nämnd
· Ändrade regler för medlem vid övergång mellan
föreningar m.m.

· Ändringar och tillägg i förbundsstadgarna rörande
distriktförbunden

· Namnändring av stipendiet Årets Budoutövare till
Årets Idrottsprestation

· Höjd ambitionsnivå och höjd medlemsavgift för
2004

 Samtliga tio propositioner antogs av
          förbundsstämman.

Bland de viktigaste besluten kan nämnas VISION
2007, som innebar att förbundsstämman ställde sig
bakom en långsiktig plan för att utveckla och stärka
förbundet vad avser medlemsantal, utbildning, tävlingar,
ekonomi, massmediebevakning m.m.

Medlemsavgiften, som varit oförändrad i 18 år,
höjdes från 35 till 50 kr. per utövare och år (härtill
kommer en försäkringspremie på oförändrat 21 kr. per
utövare och år) för att förbättra förbundets möjligheter
att förverkliga sin höga ambitionsnivå.

I enlighet med de reviderade stadgar som
fastställdes år 2002 beslöt förbundsstämman att välja
in två nya idrotter i förbundet – kickboxning och
capoeira. Förbundsstämman beslöt också att bilda en
ny sektion – kampsportsektionen – i vilken
kickboxnings- och capoeiraföreningarna skulle ingå.

Stämman beslöt att avslå motionen från Boo
Sportklubb angående en landsomfattande
klubbomröstning vid inval av nya kampsporter samt
ändring av 1 kap. 1 § i förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
för år 2003 antogs. Likaså bifölls förbundsstyrelsens
förslag till budget för år 2003.

Till styrelsen valdes följande personer:
(invalsår i styrelsen återges inom parentes)
Erik Åsbrink, ordförande (2000)
Cecilia Bröms, vice ordförande (2000)
Michael Bergman, kassör (2002)
Michael Söderkvist (2001)
Stefan Stenudd (2001)
Kristina Nilsson (nyval)

Vidare fastställdes att sektionsordförandena skulle ingå
i styrelsen:

Jöran Fagerlund, ordförande aikido (2001)
Emil Gustafsson, ordförande ju-jutsu (2002)
Owe Stjernström, ordförande karate (1994)
Leif Sunje, ordförande kendo (2003)
Patrik Svenberg, ordförande wushu (2003)
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Ny kampsportsektion
Förbundsstämman beslöt att bilda en ny, sjätte sektion
med namnet kampsportsektionen och att kickboxnings-
och capoeiraföreningar som beviljas medlemskap i
förbundet ska tillhöra denna. Den nya sektionen bildades
vid en konstituerade sektionsstämma i Stockholm den 8
november. Till ordförande valdes Michael Sjölin, som
därigenom också kom att ingå i Förbundsstyrelsen.
Kampsportsektionen hade vid utgången av år 2003 13
föreningar med sammanlagt 1008 utövare, varav 11
kickboxningsföreningar och 2 capoeiraföreningar.

Medlemsutvecklingen
För tredje året i rad ökade antalet utövare och  föreningar
kraftigt. Antalet utövare steg med 2 239 eller 6,2%.
Knappt halva ökningen berodde på den nybildade
kampsportsektionen. Sedan år 2000 har antalet utövare
ökat med drygt 8.000, motsvarande + 27%.

Antalet föreningar ökade med 42. Totalt fick
förbundet 62 nya föreningar, samtidigt som 20 föreningar
beviljades utträde, i det stora flertalet fall på grund av
upphörd verksamhet eller bristande betalning. Samtliga
sektioner uppvisade ökningstal för såväl antalet utövare
som antalet föreningar.

Utövare                     2000             2001            2002             2003
Aikido                       4.651            5.105           5.132            5.156
Ju-jutsu                     7.936            9.524          10.403          10.956
Kampsport                       -                    -                   -            1.008
Karate                     17.432*         16.240         17.191          17.492
Kendo                          423               431               553               734
Wushu                             -             2.382            3.088            3.260
Totalt                      30.442          33.682          36.367          38.606

Föreningar                 2000              2001            2002              2003
Aikido                           95                   99               101                106
Ju-jutsu                        116                 121               124                125
Kampsport                       -                     -                    -                   13
Karate                          358*               313               330                 337
Kendo                            24                   26                 30                   32
Wushu                             -                    46                 55                   69
Totalt                           593                 605               640                 682
______________________
* Inklusive wushu

Juridiska nämnden
På förbundsstämman i mars 2003 beslutades om att
inrätta en Juridisk Nämnd och förbundsstyrelsen fick i
uppdrag att utse ledamöter i denna. Så har också skett
och nämnden har inlett sitt arbete, i vilket bland annat
ingår att hantera disciplinärenden och utveckla
kompetensen hos förbundet inom det idrottsjuridiska
området.

Förbundet har få disciplinärenden - endast ett
ärende har behandlats i nämnden under 2003. Det är ett
säkert tecken på att budoanda och sportslighet är starkt

förankrade bland medlemmarna. Vi har emellertid en
skyldighet att ha beredskap för att hantera problem när
de uppkommer och den Juridiska Nämnden har ett stort
ansvar för att detta sker.

Det arbetet har också påbörjats under året och
nämnden har, bland annat, arbetat fram rutiner, utarbetat
nya blanketter och påbörjat byggandet av nämndens
hemsida.

Nya kampsporter i Budo & Kampsportförbundet?
Intresset hos en rad kampsporter, som idag står utanför
Riksidrottsförbundet, att ansluta sig till RF och vårt
förbund är starkt. Till förbundsstämman den 20 mars
2004 föreligger ansökningar och motioner om att välja
in inte mindre än 5 kampsporter – Filippinska
Kampsporter (arnis, escrima m.fl.), Krav Maga, Savate,
Shootfighting och Thaiboxning. Förbundsstyrelsen
kommer att yttra sig över dessa ansökningar och
motioner som underlag för förbundsstämmans beslut.

Proffsboxnings- och kampidrottsutredningen
Britt Solberg, som av regeringen utsetts att utreda frågor
kring proffsboxningsförbundet och kampsporternas
ställning i stort, lämnade i mars 2003 sitt betänkande. I
detta föreslås att proffsboxningsförbudet upphävs för att
ersättas av en generell reglering med tillståndsgivning för
kampsportstävlingar med sparkar och slag för att minimera
skadorna.

SB&K yttrade sig över förslaget den 1 september.
Förbundet stödde i huvudsak utredarens förslag. På en
punkt intog dock förbundet en annan ståndpunkt.
Utredaren förordade att statsmakterna skulle ge
ekonomiskt stöd även till kampsporter som inte tillhör
RF. Förbundet förordade istället att ett sådant stöd skulle
ges för att underlätta för seriösa kampsporter att ansluta
sig till RF, exempelvis genom att gå med i SB&K.
Regeringen har ännu inte tagit ställning i de frågor som
aktualiserats genom utredningen.

Den sjätte sektionen, kampsportssektionen, bildas i november
2003.
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Styrelsesammanträden
Förbundsstyrelsen har under år 2003 haft 10 protokoll-
förda sammanträden, varav 2 före förbundsstämman
(med den dåvarande styrelsen) och 8 efter förbunds-
stämman (med den nuvarande styrelsen).
Styrelseledamöterna har deltagit enligt följande:

  Föregående Nuvarande
   styrelse styrelse

Erik Åsbrink 2 8
Cecilia Bröms 0 5
Michael Bergman 2 7
Lotta Berger 1 –
Michael Söderkvist 1 5
Stefan Stenudd2 6

          Kristina Nilsson – 7
Jöran Fagerlund 2 7
Emil Gustafsson 0 4
Michael Sjölin – 0*
Owe Stjernström 2 7
Lars Tegelberg 2 –
Leif Sunje – 8
Patrik Svenberg 2 4
_____________________________________________
* Michael Sjölin har som ordförande för den i

november bildade Kampsportsektionen endast haft rätt
att närvara vid ett styrelsemöte.

Javier Escalante, Marija Fischer och Cynthia Lo,
från förbundets kansli, har varit adjungerade till
styrelsemötena.

Kommittéer
Medicinska kommittén

Ordförande:  Robert Wanat (ersatte under året
         Cecilia Bröms)

Ledamöter: Dariuz Trojanowski
          Kennet Knutsson Michael Matzon

Kommittén för budoutövare med funktionshinder
Ordförande:  Mike Wall
Ledamöter: Cecilia Bröms
Pontus Johansson Leif Hermansson

         Silja Hermansson Amanda Golert

Utbildningskommittén
Ordförande:Michael Söderqvist
Ledamöter: Ove Viggedal
Anders Bergström Henrik Engelkes

         Ulf Hjerpe Andreas Brotanek
Christer Ringblom Fredrik Gundmark
Håkan Nygren Patrik Johansson

RIG-gruppen
RIG-gruppen hanterar Riksidrottsgymnasiet i Haninge

          och är knuten till utbildningskommitén.
Ordförande:   Michael Söderkvist
Ledamöter:    Omar Ahmedin, tränare, karate
 Lotta Berger, junior-/kadettlandslaget i karate
 Gunilla Melin, rektor, Fredrika Bremergymnasiet,

           Per-Åke Olsson, gymnasieansvarig, Haninge
          kommun

Juridiska nämnden
Ordförande:  Lars Tegelberg
vice ordförande: Gabriel Berg
Ledamöter:  Gunnar Hoffsten Marc Tullgren
Johanna Lampinen  Anette Persson Sunje

Kansliet
Under verksamhetsåret har kansliet haft tre anställda:

Javier Escalante, tf generalsekreterare och chef för
kansliet, Cynthia Lo, förbundskanslist och Marija
Fischer som provanställdes som förbundsinformatör
fr.o.m. den 13 augusti. I januari 2004, efter
verksamhetsåret utgång, har Marija Fischer erhållit fast
anställning i förbundet. Förbundsstyrelsens
kansliansvarige har varit Erik Åsbrink.

Förbundskansliet flyttade i mitten på december
från Idrottens Hus i Farsta till mer centrala lokaler på
Ölandsgatan 42 i Stockholm.

Revisorer
Av förbundsstämman valda revisorer:

Tomas Forslund, aukt. revisor, Ernst & Young AB
          (1998)

Annika Löfström (2000)
Michael Forss, suppleant, aukt. Revisor, Ernst &

         Young AB (2000)
Daniel Petersson, suppleant (2000).
Av RF utsedd revisor:
Margareta Tell, aukt. revisor, Deloitte & Touche

Valberedning
Av förbundsstämman valda ledamöter:
Iréne Brändström, sammankallande (2000)
Christian Lund (2001)
Susanna Tandler (1997)

Budo – och kampsportsdistrikt
BKF-distrikt  Utövare   Föreningar

         Bohuslän-Dal      426            18
 Dalarna      833 20
 Gotland      145   5
 Gästrike-Hälsinge      925 16
 Göteborg   3 782 50
 Halland      807 18
 Jämtland-Härjedalen       329   9
Medelpad       705 11
Norrbotten    1 008 20
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Skåne    5 578 87
Stockholm    9 688 168
Sydöstra Sverige    3 253 60
Södermanland       948 22
Uppland    1 685 27
Värmland     1305 30
Västerbotten                  1 680 25
Västergötland               1 692 29
Västmanland    1 160 15
Ångermanland       423   8
Örebro       377 16
Östergötland   1  857 28

           38  606          682

Sektion BKF-distrikt
Aikido 20
Ju-jutsu 21
Karate 21
Kendo 11
Wushu 16
Kampsport  9

BKF-distrikt Ordförande
Bohuslän-Dal Tommy Magnusson
Dalarna Anna Ericsson
Gotland Stefan Jönsson Levin
Gästrike-Hälsinge Eric Jansson
Göteborg Ove Viggedal
Halland John Östbjerg
Jämtland-Härjedalen   Bitte Nilsson
Medelpad Kent Larsson
Norrbotten Pontus Johansson
Skåne Leif Almö
Stockholm Peter Eriksson
Sydöstra Sverige Daniel Pettersson
Södermanland Tony Ring
Uppland Vakant
Värmland Lennart  Larsson
Västerbotten Jan Wiklund
Västergötland Wilhelm Bilhöfer
Västmanland Bengt Karlsson
Ångermanland Jan Lundberg
Örebro Micke Korths
Östergötland Lotta Kronåker

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo&Kampsportsförbundet är med sin
mångskiftande verksamhet anslutet till ett stort antal
internationellaförbund enligt följande:

Aikido
International Aikido Federation
Ju-jutsu
International Ju-jitsu Federation
Ju-jutsu European Union
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Karate
World Karate Federation
European Karate Federation

Kendo
International Kendo Federation
International Naginata Federation
European Kendo Federation
European Kyudo Federation
Wushu
International Wushu Federation
European Wushu Federation
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organizations

Internationella uppdrag
Personer i Svenska Budo&Kampsportsförbundet har
under verksamhetsåret haft uppdrag i följande
internationella organisationer:

International Aikido Federation
Stefan Stenudd, ledamot i stadgekommittén
Kai Löfgren-Shimasue, bitr.  generalsekretare,
webmaster

International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund, ordförande
Bertil Bergdahl, sekr.  i utvecklingskommittén
Ola Johansson, ordf i medlemsrekryteringsgruppen
Ju-jutsu European Union
Hans Brändström, ledamot i utvecklingskommittén
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Anders Bergström, kassör
World Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén
European Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén

Utmärkelser
Den 9 november 2003 beslutade Förbundsstyrelsen att
inrätta ett sjätte förtjänsttecken som kräver en betydligt
högre meritering än de tidigare förtjänsttecknen.

Förtjänsttecken 1
Björn Hasslar, Sollentuna budoklubb
Bengt Ståhlknapp, Sollentuna budoklubb
Thomas Nanne, Sollentuna budoklubb
Fredrik Nilsson, Sollentuna budoklubb
Fredrik Öberg, Sollentunabudoklubb

Förtjänsttecken 3
Lars Tegelberg, Uppsala kendoklubb
Anders Hallme, Sollentuna budoklubb

Förtjänsttecken 5
Christer Hellman, Landskrona karateklubb
Mike Wall, Kaisho budoklubb
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Resultaträkning centralt
                 2003        2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
RF-Bidrag 2 223 000  2 097 000
Årsavgifter försäkring    796 275     792 921
Årsavgifter avgiftsdel *     0    -203 042
Årsavgifter nya föreningar      25 819       23 443
Försäljningsintäkter    245 965       64 439
Övriga intäkter     0       23 133

          3 291 059  2 797 894

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material       -3 980      -16 540
Lokalkostnader   -200 559    -142 169
Förbrukningsmaterial   -268 968      -28 257
Frakter/transporter     0        -4 828
Resekostnader     0    -280 824
Reklam/PR/pressklipp   -109 213      -51 820
Försäljning/representation       -2 198        -3 345
Kontorskostnader     0    -188 121
Kommunikation   -196 427    -231 274
Försäkringar   -780 080    -605 229
Externa tjänster   -134 998    -134 131
Föreningsavgifter     0      -63 603
Bidrag/gåvor     -20 000      -21 441
Övriga externa kostnader   -129 830      -20 905
Personalkostnader          -1 225 041    -723 577

         -3 071 294 -2 516 063

Resultat före avskrivningar    219 765     281 832
Avskrivningar     -28 655      -59 908

Resultat efter avskrivningar    191 110     221 924

Finansiella intäkter      70 385       75 292
Finansiella kostnader          -493           -518

Resultat   261 002    296 698

* Exklusive till sektionerna överförda anslag

LIKVIDITET
Ingående balans    702 990     406 292
Årets resultat    261 002     296 698

Utgående disponibla medel    963 991     702 990
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Resultaträkning aikido
  2003      2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 77 693 156 259
Övriga intäkter 19 762   47 340
Sektionsmedel         179 000 215 000

        276 455 418 599

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material          -72 205          -144 424
Lokalkostnader  -5 707  -32 738
Förbrukningsmaterial  -8 187  -29 032
Resor/logi/arvode *          -84 281          -355 427
Telefon/porto          -13 065  -12 582
Representation    -900       -420
Reklam/PR          0       -483
Externa kostnader  -1 270  -33 081
Avskrivningar          0    -1 500
Interna kostnader          0    -7 003

       -185 614          -616 690

Finansiella intäkter          0  0
Finansiella kostnader     -300          10

Resultat 90 541 -198 081

* Resor, kost, logi och arvode till aktiva ledare/instruktörer och idrottsutövare

LIKVIDITET

Ingående balans 24 235 222 316
Årets resultat 90 541 -198 081

Utgående disponibla medel         114 776   24 235
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Resultaträkning ju-jutsu
  2003             2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 34 215 34 856
Övriga intäkter 14 370 12 100
Sektionsmedel         364 000         345 000

        412 585         391 956

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material          -18 531  -4 764
Lokalkostnader          -16 790          -13 062
Förbrukningsmaterial  -7 595  -3 734
Resor/logi/arvode *        -222 893        -289 629
Telefon/porto  -4 727          -11 753
Representation          0  -5 579
Reklam/PR          0          0
Externa kostnader          -20 714          -28 287
Avskrivningar          0          -15 376
Interna kostnader          -10 000  -4 351

       -301 250        -376 534

Finansiella intäkter          0          0
Finansiella kostnader          0          0

Resultat          111 335 15 422

* Resor, kost, logi och arvode till aktiva ledare/instruktörer, domare och utövare

LIKVIDITET

Ingående balans  -1 466          -16 888
Årets resultat          111 335 15 422

Utgående disponibla medel         109 869  -1 466
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Resultaträkning karate
  2003      2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 34 171 154 764
Övr intäkter   7 775   29 288
Sektionsmedel         601 000 780 000

        642 945 964 052

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material -1 552  0
Lokalkostnader          -51 801  -58 270
Förbrukningsmaterial          -26 127  -20 887
Resor/logi/arvode *        -522 931          -615 730
Telefon/porto          -15 654  -23 711
Representation          0    -2 705
Reklam/PR          0    -3 088
Externa kostnader          -30 085     -2029
Avskrivningar  -5 365  -42 806
Interna kostnader          0  -45 098

       -653 515          -814 323

Finansiella intäkter          0            0
Finansiella kostnader    -215                 -642

Resultat          -10 784 149 087

* Resor, kost, logi och arvode till aktiva ledare/instruktörer, domare och utövare

LIKVIDITET

Ingående balans         164 382   15 295
Årets resultat          -10 784 149 087

Utgående disponibla medel         153 597 164 382
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Resultaträkning kendo
   2003              2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 73 428 59 164
Övriga intäkter 23 350 15 700
Sektionsmedel 85 000         162 000

        181 778         236 864

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material  -5 447          0
Lokalkostnader  -3 225  -3 675
Förbrukningsmaterial  -6 249          -19 228
Resor/logi/arvode *          -76 976         -110 121
Telefon/porto  -1 722  -4 828
Representation          0     -993
Reklam/PR          -47 180          0
Externa kostnader          -10 247  -3 969
Avskrivningar          0
Interna kostnader          0     -794

       -151 046        -143 608

Finansiella intäkter          0          0
Finansiella kostnader          0     -110

Resultat 30 732 93 146

* Resor, kost, logi och arvode till aktiva ledare/instruktörer, domare och utövare

LIKVIDITET

Ingående balans         212 332         119 186
Årets resultat 30 732 93 146

Utgående disponibla medel 243 064 212 332
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Resultaträkning wushu
   2003             2002

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter   4 000 0
Övr intäkter 10 000 0
Sektionsmedel         108 000 0

        122 000 0

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp material -5 308 0
Lokalkostnader -7 200 0
Förbrukningsmaterial -3 206 0
Resor/logi/arvode *          -80 162 0
Telefon/porto  -4 091 0
Representation          0 0
Reklam/PR   3 491 0
Externa kostnader    -399 0
Avskrivningar          -13 333 0
Interna kostnader          0 0

       -110 208 0

Finansiella intäkter          0 0
Finansiella kostnader          0 0

Resultat 11 792 0

* Resor, kost, logi och arvode till aktiva ledare/instruktörer, domare och utövare

LIKVIDITET

Ingående balans          0 0
Årets resultat 11 792 0

Utgående disponibla medel 11 792 0
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Styrelse och kommittéer
Vid aikidosektionens årsmöte år 2003, som ägde rum
den 22 mars på Sheraton Hotell i Stockholm valdes
följande styrelse:

Ordförande: Jöran Fagerlund
Sekreterare: Kerstin Fredbäck
Kassör: Magnus Bäcklund
Ledamot: Mikael Sjögren
Ledamot: Mikael Perälä

Till sammankallande i valberedningen valdes
Wilhelm Bilhöfer. Övriga ledamöter är Maria Mossberg
och Matts Jaakkola.

Ordföranden för sektionen har, i enlighet med Budo
& Kampsportsförbundets ordning, varit ledamot i
förbundsstyrelsen och deltagit i dess sammanträden.
Dessutom ingår aikidoutövarna Stefan Stenudd och Leif
Sunje i FS som informationsansvarig respektive
kendosektionens ordförande.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem
sammanträden och har även haft flitiga kontakter framför
allt via e-post. I april hölls ett utvidgat styrelsemöte i

form av en konferens i Linköping, där den nyvalda
styrelsen kunde lära känna varandra under informella
former.

Styrelsen har i enlighet med praxis tillsatt s.k.
stilkommittéer för att övervaka verksamhetens tre grenar
– Aikikai, Iwama Ryu och Ki. För Aikikai har det detta
år varit fråga om en ren graderingskommitté. Följande
kommittéer har alltså på styrelsens uppdrag verkat under
2003.
Graderingskommittén, Aikikai:

Urban Aldenklint
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Jan Hermansson, hedersledamot
Jan Nevelius, sammankallande
Stefan Stenudd
Claes Wikner

Iwama ryu-kommittén:
Lars-Göran Andersson.
Ulf Evenås, sammankallande

Ki- kommittén:
Dominique Björn

Aikido
Urban Aldenklint är en av de tre svenskar som under 2003 blev graderade till 6 dan i aikikai.       Foto: Magnus Hartman
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Jan Eriksson
Olof Westin
Per-Åke Wilhelmsson
Ragnar Winroth.

I augusti beslutade sig Iwama Ryu-klubbarna
gemensamt för att ansluta sig till Aikikai och dess
graderingssystem. Under hösten har därför
graderingskommittén formellt ombildats av styrelsen.
Tidigare har den egentligen ingått i Aikikaikommittén,
men ligger numera alltså mer direkt under sektions-
styrelsen. Samtidigt upphörde Iwamakommitténs
verksamhet.

Som webbmaster för aikidosektionens hemsida har
styrelsen tillsatt Kai Löfgren-Shimasue, Stockholm och
Peter Jönsson, Malmö.

Internationellt
När det gäller representation i internationella organ har
svensk aikido och SB&K starka positioner i IAF
(Internationella Aikidofederationen). Kai Löfgren-
Shimsue (Iyasaka Aikidoklubb) är i egenskap av IAFs
webbmaster ledamot i federationens styrelse som
Assistant General Secretary. Stefan Stenudd har under
året varit verksam i IAF:s stadgekommitté, som under
våren överlämnade sitt förslag till reviderade stadgar till
IAF:s styrelse. Frågan behandlas av IAF:s kongress i
Tokyo 2004.

Ett flertal framstående utländska aikidoinstruktörer
har besökt Sverige under året och vid de flesta tillfällen
har sektionsstyrelsen varit representerad.

Sverige har mycket goda kontakter med japanska
Hombu Dojo och Internationella Aikikai. Genom sin
starka ställning och goda organisationsförmåga har
svensk aikido sluppit vara beroende av en enda shihan,
utan flera olika instruktörer bjuds in varje år. Detta
innebär att en nyansrik bredd har utvecklats i svensk
aikido. Detta har dessutom skett utan att aikidosektionen
splittrats i flera separata organisationer, vilket är det
vanliga i andra länder.

Medlemmar och klubbar
Vid utgången av verksamhetsåret 2003 var det totala
antalet medlemmar 5156 och antalet klubbar 106. Antalet
klubbar har ökat något sedan föregående år, medan
medlemsantalet i princip stått stilla. Vid slutet av år 2002
var antalet klubbar 101 och antalet medlemmar 5182.
Medlemsantalet har sedan mitten av 1990-talet legat på
samma nivå eller något lägre.

Det kan tyckas som om det är viktigare att
medlemsantalet ökar än antalet klubbar, men fler klubbar
innebär ofta en geografisk spridning. Människor i flera
orter får möjlighet att träna aikido. Detta bör innebära
att också antalet utövare ökar i framtiden.

Genom att Aikikai och Iwama Ryu formellt gått

samman under året är det inte längre motiverat att som
tidigare år redovisa antalet klubbar och medlemmar
uppdelat på “stilar”. Aikikai som system omfattar den
helt övervägande andelen utövare. Ki-aikidon som
numera är den enda stil som ligger utanför Aikikai
redovisade 13 klubbar och 380 medlemmar, vilket
innebär 12% av klubbarna och 7% av medlemmarna.

Följande klubbar invaldes i förbundet under
verksamhetsåret:

Aikidoklubben Armvredet, Stockholm
Kalmar Budoklubb/aikidosektion
Go Rin Aikidoklubb, Stockholm
Solna Aikido Klubb
Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo, Göteborg
Karlstad Aiki Shuren Dojo IF
Eskilstuna Budoklubb/Aikidosektion
Två klubbar har sökt utträde eller blivit uteslutna,

nämligen Budoklubben Tomoe och Orust Aikidoklubb
Takamahara.

Jämställdhet
Vid aikidosektionens årsmöte 2002 antogs en policy för
jämställdhet för att ligga till grund för sektionens och
klubbarnas jämställdhetsarbete. Policyn innehåller dels
en lägesbeskrivning med problem dels mål och tänkbara
vägar mot en ökad jämställdhet.

Den övergripande visionen i policyn är att kvinnor
och män inom aikidon ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter inom aikidon. Ett mål är att
en jämn fördelning av grader, makt och inflytande
mellan kvinnor och män ska uppnås. Detta innebär
konkret bl.a. att fler kvinnor ska avancera i graderna.

I jämställdhetspolicyn konstateras bl.a. att
jämställdhetsarbetet huvudsakligen måste utföras ute i
klubbarna där verksamheten är. Det är svårt för styrelsen
att påverka vad som händer på mattan. Styrelsen arbetar
dock för att jämställdhetsaspekter betonas i den
omfattande utbildningsplan som förbundet har utarbetat.
På detta sätt kan instruktörernas kunskaper och attityder
påverkas.

Sektionsstyrelsen har beslutat att anslå pengar till
klubbar som vill anordna läger med kvinnliga
instruktörer. Sådana bidrag har under året delats ut till
klubbar i Mora och Höganäs. Det är styrelsens
förhoppning att flera ansökningar om sådana
arrangemang ska komma in.

Av samtliga aikidotränande år 2003 var 28%
kvinnor. År 2002 redovisades en andel på 38%. Detta
ser anmärkningsvärt och oroande ut. Siffrorna är dock
högst osäkra och antagligen båda felaktiga beroende på
stora brister i förbundets rapporteringssystem. Innan
förbundet har hittat en lösning på detta och kan redovisa
hur många kvinnor det är som tränar, kan vi inte säga
något om utvecklingen i detta hänseende.

Den totala andelen tränande kvinnor är dock inte
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den enda metoden att beskriva graden av uppnådd
jämställdhet. Ett annat mått är andelen kvinnor bland
dangraderade. Här märks att jämställdheten ännu inte
är fullständigt genomförd.

 Av alla som dangraderades under 2003 var totalt
17% kvinnor (se tabell 1). Även Ki-aikidon ingår i
siffrorna. Det är de som höjer andelen. För Aikikai
inklusive f.d. Iwama var andelen endast 13%.

Det är intressant att notera att andelen är högre
för de högre graderna tillsammans än för 1 dan. Samtliga
fyra kvinnor som ingår i tabellen i denna grupp fick
dock 2 dan. Det var alltså inte någon kvinna som fick
en högre grad än 2 dan under året.

Tabell 1. Andelen kvinnor av alla som erhållit
dangrader under år 2003.

1 dan 2 - 6 dan Totalt
Antal totalt    33 20 53
Antal kvinnor   5   4   9
Andel kvinnor 15 % 20 % 17 %

År 2002 var den totala andelen 16%. Inga större
framsteg har gjorts i ett längre perspektiv heller. Även
under verksamhetsåret 1992/93 var andelen kvinnor
17%.

Av de utnämningar till fukushidoin (instruktör med
graderingsrätt), som kan delas ut till instruktörer som
bl.a. uppfyller kravet på minst 2 dan, var 8% kvinnor år
2003. Bland de instruktörer som under året fick den
högre titeln shidoin (bl.a. minst 4 dan) fanns detta år
ingen kvinna.

När man bedömer dessa siffror och hur de
utvecklas genom åren bör man ha i minnet att jäm-
ställdheten inte bara avgörs av förhållandena inom
aikidon eller budon. Jämställdheten påverkas kanske i
högre grad genom att träningen ger kvinnor en
kompetens och självkänsla som förbättrar deras
förutsättningar att ta sig fram i livet utanför dojon.

Information och utbildning
I och med att Budo-info som tidigare skickats ut med
posten till alla klubbar har lagts ner får nu informationen
huvudsakligen inhämtas genom Internet. Detta kräver
en större aktivitet för att få informationen, men denna
kan istället lättare spridas till en vidare krets.

En hemsida är ett mycket effektivt och billigt
sätt  att  nå dem man annars inte så lätt  når.
Aikidosektionens hemsida www.budokampsport.se/
aikido innehåller bl. a. nyheter samt information om
styrelse, kommittéer, klubbar och ett kalendarium.
Webbmasters har under året varit Kai Löfgren-
Shimasue och Peter Jönsson.

Under året har ett nytt informationsforum prövats
i form av ett elektroniskt nyhetsbrev som man kan
prenumerera på, kallat “Aikido-nytt”. Hemsidan och

nyhetsbrevet är de centrala delarna av sektionens
kommunikation.

Förbundet har dessutom en webbplats, Budoforum,
som är öppen för alla. Bland debattörerna hittar vi såväl
gamla aikidoprofiler som utövare med några års
aikidoutövande i bagaget.

Forumet används till allt från praktiska träningstips
och kuriosakunskap till stora diskussioner som våra
stilars organisering och huruvida aikido fungerar som
ett effektivt självförsvarssystem. Det har blivit populärt
och aikidosektionen har under året passerat
karatesektionen i såväl antalet ämnen som inlägg.

Sektionens styrelse har under året fortsatt arbetat
tillsammans med förbundets utbildningskommitté med
en gemensam utbildningsplan. Det gemensamma
utbildningsprogrammet riktar sig både till instruktörer
och förtroendevalda.

När det gäller instruktörer planeras utbildning i fyra
nivåer, nämligen grupp- och barninstruktör,
klubbinstruktör, distriktsinstruktör, förbundsinstruktör
och “högre förbundsinstruktör”. Utbildningskommittén
sammanträdde under året vid två tillfällen, då aikido-
styrelsen var representerad.

Lennart Larsson (1920-2003)
Svensk aikido förlorade i
maj en av sina mer kända
profiler, när Lennart
Larsson, 6 dan Aikikai, i
Farsta Aikidoklubb avled
vid 82 års ålder. Han var
aktiv in i det längsta. I mer
än 35 år var Lennart
trogen aikido och sedan
tidigt 70-tal ledde han
verk-samheten i Farsta
Aikidoklubb. Under tre
decennier hade han två
barnpass och två vuxen-
pass varje vecka.

Åtskilliga upp-
värmningar slutade med att Lennarts varma skratt letade
sig fram från botten av en enorm hög av barn som brottat
omkull honom. Ord som omtanke, stort hjärta, glädje
och livslust återkommer ofta när de som stod honom
nära berättar om Lennart.

Lennarts aikidobana började 1966 hos Gerhard
Gosen som var den som startade aikidoträningen i
Sverige 1961. Lennart har hunnit med resor till Japan,
träningsläger i Europa och vid hans 80-årsdag 2000
tilldelades han 6 dan. Normalt delas dessa höga grader
ut endast vid nyår, men för Lennart gjorde man på Hombu
Dojo i Tokyo ett undantag så att diplomet skulle kunna
delas ut på hans 80-årsfest hösten 2000. Det formella
graderingsdatumet blev sedan i januari 2001.

Lennart Larsson på Sverigelägret
2000.       Foto:Jöran Fagerlund
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Hans sista aikidogärning i livet var ett träningspass
på det traditionella sommarlägret i Jacobstad i Finland
2002. Vid begravningsceremonin på Skogskyrkogården
närvarade ett flertal aikidoutövare och styrelsen
representerades av sektionsordförande Jöran Fagerlund.

Övrigt
Sedan några år tillbaka finns en möjlighet att få sina
dangrader vidimerade av Svenska Budo- & Kamp-
sportsförbundet. Detta gäller Aikikais och Iwama Ryus
dangrader. Syftet med vidimeringen är att svenska
aikidoutövare ska ha ett generellt i samhället respekterat
intyg på sina kunskaper vilket de japanska diplomen inte
på samma sätt är. Ansökningsblanketter finns att ladda
ner på sektionens hemsida www.budokampsport.se/
aikido. Sedan starten har 90 dangraderade fått sina grader
vidimerade. Under 2003 utnyttjade 14 svartbälten denna
möjlighet.

Sammanslagningen av Aikikais och Iwama Ryus
graderingssystemen påverkar stilkommittéernas roll i
svensk aikido. Aikikai är ett stort system som egentligen
omfattar många olika stilar beroende på olika
instruktörers personliga utveckling.

Ett ökat samarbete mellan det tidigare Aikikai och
Iwama ger också förhoppningar om utvecklingen av
svensk aikido i framtiden. När olika stilar och kunskaper
blandas uppkommer möjligheter till nya kunskaper och
idéer som främjar en stark utveckling.

Med verksamhetsberättelsen lägger styrelsen åter
ett verksamhetsår bakom sig. Vi kan se tillbaka på ett
spännande och kontrastrikt år med stora framgångar.
Det kommande året blir förhoppningsvis lika intressant
och framgångsrikt. Det blir bl.a. ett nytt Sverigeläger
som detta år äger rum i Uppsala. Sverigelägren
återkommer numera vartannat år. De är avsedda att
kunna ge yngre och mer oerfarna instruktörer från olika
delar av landet en möjlighet att visa upp sig och pröva
sin förmåga.

Vidare kommer ett stort internationellt möte med
IAF att äga rum i Tokyo i september 2004. Där kommer
givetvis svenska representanter att delta.

Styrelsen ser därför framtiden an med stor
tillförsikt och tackar alla som stött vår verksamhet på
olika sätt.

Aikikai & Iwama Ryu
De klubbar som tillhört Iwama Ryu har under året
beslutat sig för att formellt tillhöra Aikikai. I praktiken
innebär detta huvudsakligen att de två inriktningarna
åter använder samma graderingssystem, dvs Aikikais.
Sammanslagningen av stilarna är resultatet av en process
som pågått sedan Saito senseis bortgång under år 2002.
Självklart kommer de som tidigare tillhörde Iwama Ryu
att uppmuntras att utveckla sin särart, vilken även gäller
bedömningarna vid graderingarna.

Kobayashi sensei och Igarashi sensei har ofta läger i Stockholm. En grupp svenskar besökte under försommaren Igarashi senseis dojo i
Japan för att delta i dess 20-årsjubiléum.    Foto: Magnus Hartman
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Vi hoppas också att alla skall kunna fortsätta träna
aikido i den anda och med det innehåll man värnat om
hittills.

Både Ulf Evenås och Urban Aldenklint har vid
olika tillfällen varit i Tokyo och förhandlat med
företrädare för Hombu Dojo om hur dangrader utfärdade
i Iwamas Ryus graderingssystem ska kunna överföras
till Aikikai-grader. Regler, rutiner och avgifter för
konverteringen av Iwama-grader till Aikikai-grader har
alltså utarbetats i samarbete med Hombu dojo.
Härigenom har frågan kunnat lösas på ett sätt som är
tillfredsställande för alla parter.

Aikidosektionens graderingskommitté handhar
graderingsfrågor för Aikikiai, övriga tekniska frågor samt
internationell representation. Den har under 2003 bestått
av Jan Nevelius (sammankallande), Urban Aldenklint,
Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Stefan Stenudd, Claes
Wikner och Jan Hermansson (hedersledamot).
Graderingskommittén har under verksamhetsåret endast
haft två möten. Täta kontakter sker dock via e-post.

Kommittén har sedan ett antal år befogenhet från
Hombu Dojo att i eget namn utföra dangraderingar upp
t o m 4 dan och rekommendera högre grader. Kommittén
utförde under året egna dangraderingar vid tre tillfällen
– i Stockholm (Järfälla), Malmö och Tranemo.
Representanter för kommittén har även assisterat som
examinatorer vid de dangraderingar som hållits i
samband med läger för japanska shihan. Dessa lärare är
Endo sensei, Kobayashi sensei, Igarashi sensei (två
tillfällen).

Dessutom har Shishiya sensei på delegation från
Nishio sensei haft en dangradering i Sundsvall där inte
kommittén varit representerad.

I samband med Igarashi senseis 20-års jubileum
med Hashimoto Dojo besökte Urban Aldenklint
tillsammans med ett 15-tal andra svenskar festligheterna.
Besöket innehöll givetvis även träning för Kobayashi-
sensei m fl, vilket inkluderade ett stort läger där
Kobayashi-sensei och Igarashi-sensei tillsammans med
många högt graderade från när och fjärran höll igång
ett par hundra själar. Det var även specialpass på Hombu
för Doshu.

Vidare deltog Urban med en grupp representanter
för Sverige i den stora, årliga Aikikai-uppvisningen på
Budokan. Under resan hann han även med möten med
Somemiya och Yonemochi från Hombu Dojo.

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

Aikikai har en egen hemsida, www.aikikai.net, som
innehåller det viktigaste av den information som rör
Aikikai. Där kan vidare viktiga dokument, såsom
anmälningsblanketter gällande dangraderingar laddas
ner. Som webbmaster har Ingrid Tinglöf fungerat.

Graderingar och utnämningar
Vid det traditionella nyårsfirandet kagami biraki på
Hombu Dojo i Tokyo annonserades att Urban Aldenklint
och Stefan Stenudd tilldelats 6 dan Aikikai av doshu
Moriteru Ueshiba. Samma grad tilldelades vid samma
tillfälle även Mouliko Halén, som dock sedan tidigt 80-
tal varit verksam i Oslo, Norge.

Stefan började träna i Järfälla 1972, där han så
småningom blev instruktör. Sedermera startade han
Brandbergens Aikidoklubb och flyttade i början av 90-
talet till Malmö.

Urban började träna aikido 1977 i Sätra i sydvästra
Stockholm för Lennart Linder och Toshikazu Ichimura.
Urban startade 1981 tillsammans med Ulf Linde Iyasaka
Aikidoklubb, som har blivit Sveriges största aikidoklubb.

Under år 2003 har följande personer fått dangrader
inom Aikikai:

6 dan
Urban Aldenklint Iyasaka Aikidoklubb
Ola Mouliko Halén Norge
Stefan Stenudd Enighet

5 dan
Knut Högvall Uppsala Budoklubb

4 dan
Claes Wikner Vanadis Aikidoklubb

3 dan
Thomas Hellsén Iyasaka Aikidoklubb
Mats Igelmark Mikoto Aikidoklubb
Peter Krause Järfälla Aikidoklubb
Tomas Ohlsson Enighet

2 dan
Lotta Arleståhl Enighet
Magnus Bergsvik Ukehashi Aikidoklubb
Johan Gerhardsson Vanadis Aikidoklubb
Mathias Hultman Gubbängens Aikidoklubb
Anders Löfgren Iyasaka Aikidoklubb
Anna Stensland Iyasaka Aikidoklubb

1 dan
Mats Ahlin Nuboko Aikidoklubb
Johan Allard Iyasaka Aikidoklubb
HenrikAndersson Hikari Aikidoklubb
Robin Bayoumi Aikido Dojo Norrköping
Olof Björk Stockholm Aikikai
Ludovic Dupois Tomoe Aikido
Per Felländer Sundsvalls Budoklubb
Mohamad Fostok Borås Aikidoklubb
Lina Gustafsson Lunds Aikidoklubb
German Hamjatov Vanadis Aikidoklubb
Marko Härkönen Aikido Helsingborg
Sasha Isakov Iyasaka Aikidoklubb
Kristina Isaksson Järfälla Aikidoklubb
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Anders Jaakkola Järfälla Aikidoklubb
HenrikJacobsson Hikari Aikidoklubb
Viktor Jonerin Iyasaka Aikidoklubb
Stefan Lagerström Iyasaka Aikidoklubb
Marcus Linnér Iyasaka Aikidoklubb
Per Lornell Borås Aikidoklubb
Tomas Nilsson Sundsvalls Budoklubb
Magnus Ohlsson Malmö Aikidoklubb
Åke Pekkarinen Enighet
Lillemor Schou Hashidate Aikidoklubb
Pertti Siipola Nuboko Aikidoklubb
John Sotheran Borås Aikidoklubb
Catarina Thepper Iyasaka Aikidoklubb
Peter Törnkvist Malmö Aikidoklubb
Bence Vajda Iyasaka Aikidoklubb
Pierre Westerholm Sundsvalls Budoklubb
Birger Widell Aikido Dojo Norrköping
Claes Göran Ågren Stockholm Aikikai

Inom svenska Aikikai finns sedan länge möjlighet för
instruktörer som uppnått vissa grader och uppfyllt vissa
andra kriterier att ansöka om instruktörs- eller
graderingslicens. För titeln shidoin krävs bl.a. minst 4
dan och för titeln fukushidoin krävs bl.a. minst 2 dan.

Till shidoin har under året utsetts:
Lars-Göran AnderssonTorsby Aikidoklubb
Ulf Evenås Göteborgs Aikidoklubb
Kenneth Knutsson Karlstads Aikidoklubb
Jorma Lyly Vanadis Aikidoklubb
Peter Spangfort Järfälla Aikidoklubb
Jesper Svedberg Brandbergens Aikidoklubb
Lars Wahlgren Kenshin Kai Aikido
Claes Wikner Vanadis Aikidoklubb

Till fukushidoin har under året utsetts:
Mats Alexandersson Stockholms Aikidoklubb
Stefan Alpadie KFUM Bollnäs Aikido
Joakim Andersson Go Rin Aikidoklubb
Kent  Augustsson Stenkullens Aikidoförening
Claes Blixt Tranemo Aikidoklubb
Dan Borg Göteborgs Aikidoklubb
Jan Bratt AF Riai Aikido Dojo
Lars Carlsson Karlstads Aiki Shuren Dojo
Mats Edholm Malmö Aikidoklubb
Tommy Eliasson Varbergs Aikidoklubb
Peter Ellmark Lunds Aikidoklubb
Jöran Fagerlund Göteborgs Aikidoklubb
Andreas Falk Brandbergens Aikidoklubb
Tony Fredriksson Mössebergs Aikidoklubb
Johan Gerhardsson Vanadis Aikidoklubb
Jonas Grimheden Lunds Aikidoklubb
Dirk Handzic Arvika Aikido Dojo
Thomas Hellsén Iyasaka Aikidoklubb
Lars Hoffman Stenkullens Aikidoförening
Mats Igelmark Mikoto Aikidoklubb
Ronny Irekvist Trollhättans Aikidoklubb
Stefan Jansson Brandbergens Aikidoklubb
Sten Johansson Karlskrona Aikido

John Patrick Johnsen Aikido Dojo Gamlestaden
Conny Kihlgren Karlstads Aikidoklubb
Stefan Larsson Mössebergs Aikidoklubb
Svante Lenkell Örebro Aikido
Inge Melander Växjö Aikidoklubb
Pia Moberg AF Riai Aikido Dojo
Zeth Moberg Aiki Shuren Dojo
Agneta Niemi Aikido Sedokan Växjö
Peter Niesing Marks Budoklubb
Fredrik Olin Karlstads Aikidoklubb
Per Ola Olsson Malmö Aikidoklubb
Per-Erik Olsson Björkstadens Aikidoklubb
Tommy Petterson Tranemo Aikidoklubb
Mattias Rezec Borås Aikidoklubb
Niklas Serrebo Sundsvalls Budoklubb
Fredrik Snell Karlstads Aiki Shuren Dojo
Linda Sporre Wennersten Borås Aikidoklubb

Ki-Aikido
Ki-Aikido är en av aikidosektionens “stilar” och Ki-
kommittén därmed en av sektionens stilkommittéer. Ki-
kommittén har under 2003 bestått av Dominique Björn
(Kõjõ Ki-Aikido Stockholm), Jan Eriksson (Enköpings
Ki-Aikido), Olle Westin (Bergslagens Ki-Aikidoklubb),
Per-Åke Wilhelmsson (Göteborgs Ki-Aikido Sällskap)
och Ragnar Winroth (Ki & Aikido Dojo Stockholm).

Ki-kommittén har under året haft täta kontakter
per telefon och e-mail. Dessutom sammanträdde
kommittén i Göteborg och i Örebro. Protokoll från dessa
sammanträden finns på Ki-kommitténs hemsida
www.ki-aikido.se.

14 klubbar utövar Ki-Aikido, varav 13 är anslutna
till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet. De klubbar
som är anslutna till förbundet har 380 medlemmar.
Antalet klubbar och medlemmar har de senaste åren ökat
enligt tabell 2. Tyvärr medger inte förbundets system
för medlemsrapportering en redovisning av antalet
kvinnor i dessa klubbar.

Tabell 2. Ki-aikido: förbundsanslutna klubbar och
medlemmar.
År          2003     2002 2001
Anslutna klubbar 13   12  12
Anslutna medlemmar       380  340 320

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 barnverksamhet
och ungdomsverksamhet.

En av årets stora begivenheter var svenska Ki-
Aikidons 20-årsjubileum. Det firades under ett läger i
Enköping i oktober under ledning av Kenjiro
Yoshigasaki Sensei. Det anordnades uppvisningar av
barn (Aikidotekniker) och ungdomar (första Jo-katan).
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Jubileet bevistades bland annat av Jöran Fagerlund,
ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundets
Aikidosektion.

Under 2003 har en del nationella Ki-Aikido-läger
med från utlandet inbjudna instruktörer hållits i Sverige.
Kenjiro Yoshigasaki Sensei gästade Göteborg den 21 -
23 februari, Örebro 2 - 4 maj och 20-årsjubileet i
Enköping 10 - 12 oktober. Carsten Møller (Sandan) från
Danmark besökte Göteborg den 11 - 13 april och
Sollentuna den 21 - 23 november. Dessutom arrangerade
Ki-kommittén en instruktörsträff i Säfsen 30-31 augusti.
En utvärdering av träffen finns på kommitténs hemsida.

En stor del av Ki-kommitténs verksamhet har
ägnats åt kommitténs hemsida www.ki-aikido.se, som
även utgör Ki-Aikidons ansikte utåt i Sverige.

Avsikten med hemsidan är att den ständigt ska
utvecklas och innehålla information för såväl
allmänheten som aktiva utövare. Det är på denna
hemsida man bland annat finner aktuella klubblistor och
lägerlistor. Webbmaster är Per-Åke Wilhelmsson. Ki-
kommittén har även en gemensam e-postadress.

Fem klubbar har sina hemsidor under Ki-
kommitténs domän.

Under år 2003 har följande högre graderingar inom
Ki-aikido genomförts:

Sandan
Joachim von Rost (Ki No Kenkyukai 13)
Joden
Michael Lebens (Göteborgs Ki-Aikido Sällskap)
Lasse Persson (Örebro Ki no Kenkyukai)
Nidan
Helge Präckel (Aros Aikido och Ki)

Linus Hagström (Aikidoskolan Kaishinkan)
Dominique Björn (Kõjõ Ki-Aikido Stockholm)
Tomas Nyman (Aikidoskolan Kaishinkan)
Chuden
Linus Hagström (Aikidoskolan Kaishinkan)
Tomas Nyman (Aikidoskolan Kaishinkan)
Shodan
Lena Olausson (Ki & Aikido Dojo Stockholm)
Lars-Anders Tranefors (Eskilstuna Ki-Aikido)
Shoden
Lena Olausson (Ki & Aikido Dojo Stockholm)
Marianna Ivanova
Rikard Kihldorf (Aikidoskolan Kaishinkan)
Roger Billingham (Örebro Ki no Kenkyukai)

Antalet nytillkomna svartbälten har de senaste tre
åren varit blygsamt, som framgår av
sammanställningen i tabell 3.

Tabell 3. Antal nytillkomna svartbälten (1 dan) inom Ki-
aikido de senaste 7 åren.
År 2003 2002 2001 2000 1999
Shodan 2    1     1    6    6
 kvinnor 1     0     0    0    2

För närvarande finns totalt 47 svartbälten i Ki-
Aikido, varav 8 är kvinnor (17 %). Föregående år var
andelen kvinnor 14 %. Fördelningen mellan graderna
framgår av tabell 4.

Tabell 4. Antal svartbälten totalt inom Ki-aikido år 2003.
Grad Okuden (3:e)Joden (2:a)  Chuden  (1:a) Shoden
Antal      1        4      6   10     8      33      38
Kvinnor   0        0      1     2     1        6        8

Yoshigasaki sensei och Jöran fagerlund var med vid Ki-aikidons 20-årsjubileum i Enköping.            Foto: Lasse Persson
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Ju-jutsu
Johan Ingholt blockerar en jodan mawashi geri på EM 2003.

Styrelsen
Ju-jutsusektionens årmöte ägde rum i samband med
Förbundsstämman på Hotell Sheraton, Stockholm, den
22 mars. Styrelsen blev omvald i sin helhet och har under
året bestått av följande personer :

Ordförande: Emil Gustafsson, Kalmar
Vice ordförande: Dan Andersson, Värnamo
Sekreterare : Gunnar Hoffsten, Varberg
Kassör: Petra Fluor, Älvsjö
Ledamot: Niclas Sjöberg, Norrahammar

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio
protokollförda möten, i huvudsak via telefonmöten.
Protokollen har publicerats på sektionens hemsida.
Fokus har varit att få en så stabil ekonomi som möjligt
och utveckla tävlingsverksamheten i sektionen.

Under året har ett antal personer varit ansvariga
för olika verksamheter inom sektionen. Dessa funktions-
ansvariga förfogar över egen budget och rapporterar
direkt till styrelsen om arbetet inom respektive
ansvarsområde.

Följande personer har varit funktionsansvariga 2003:
Internationell verksamhet:
Bertil Bergdahl
Webmaster:
Henrik Johnsson
Team Manager för landslaget:
Kjell Bornemo
Landslagskapten Kamptävling:
Ricard Carneborn (tf under EM), Mathias Forsberg
(fr.o.m. september)
Landslagskapten Partävling:
Isabelle Sarfati
Domaransvarig:
Dan Andersson
Handikappansvarig:
Petra Fluor (t.o.m. augusti)
Stilsamordnare:
Gunnar Hoffsten
Utbildningsansvarig:
Anders Bergström
Tävlingsansvarig:
Emil Gustafsson



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 27

Maria Engström, andra från höger, tog brons i EM 2003.

Internationell representation
Paul G Höglund, kassör i Ju-jitsu International
Federation (t.om. 21/4-03) och ordförande i Ju-jitsu
International Federation (fr.om. 21/4-03).
Bertil Bergdahl, sekreterare i Ju-jitsu International
Federations utvecklingskommitté
Hans Brändström, ledamot i Ju-jitsu European Unions
utvecklingskommitté
Anders Bergström, kassör i Nordiska Ju-jutsuförbundet
Ola Johanson, ordförande i Ju-jitsu International
Federations medlemsutvecklingskommitté

Internationell verksamhet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess Ju-
jutsusektion är medlemmar i Ju-jitsu European Union
(JJEU) och Ju-jitsu International Federation (JJIF). Ju-
jutsusektionen har vid ett flertal tillfällen under året
deltagit vid internationella arrangemang. Ett fortsatt
internationellt engagemang är en förutsättning för att
kunna följa och påverka ju-jutsuns utveckling
internationellt.

Under året har Niclas Sjöberg deltagit vid JJEU:s
tekniska möte i Paris 15-16/3-03 där bland annat ett nytt
internationellt teknikkompendium från 5 kyu till 3 dan,
ungdomstävlingar och domarbrist vid större tävlingar
diskuterades.

Emil Gustafsson och Gunnar Hoffsten deltog på
JJIF:s kongress 18-20/4-03 i Ljubljana, Slovenien, där
Paul G Höglund valdes till federationens ordförande.
Ola Johanson har under året utsetts till ansvarig för
medlemsutvecklingen i JJIF. Han ska där arbeta för att
knyta nya länder till federationen.

Landslaget deltog vid ett antal internationella
tävlingar under året, bl.a. i Danmark och Tyskland.
Europeiska Mästerskapen gick 2003 i Hanau i
Tyskland. Maria Engström lyckades där kämpa till sig
ett brons.

Nya klubbar
Följande klubbar har anslutit sig till sektionen under
verksamhetsåret:
Marieholms Ju-jutsuklubb
Oskarshamns kempo ju-jitsuakademi
Yomi Dojo i Kristiansand IF
Kampsportscentret Örebro
Sportju-jutsuföreningen, Stockholm
Shintai Jutsu Ryu Eskilstuna Förening
Hilti Brazilian Jiu-jitsu Klubb, Stockholm

Har under året begärt och beviljats utträde ur förbundet.
Stockholmspolisens JJK
Lödde JJK
Shintai Jutsu Ryu Norrköping
Visingsö JJK

Tävlingsverksamhet
Under året ersattes funktionen tävlingssamordnare med
en ny post, en Team Manager. Kjell Bornemo utsågs till
landslagets första Team Manager och fick ansvar för
hela landslaget med allt vad det innebär med resor,
bokningar och annat. Team Managern förfogar,
tillsammans med de båda coacherna, över landslagets
budget.

Kamp
2003 inleddes utan landslagscoach. Emil Gustafsson och
Kjell Bornemo arbetade med det mest akuta och sökte
aktivt efter en lämplig kandidat. Under våren steg Ricard
Carneborn in som tf coach fram till EM i Tyskland och
helgen 31/5 – 1/6 hölls ett landslagsläger i Jönköping.
Under våren åkte laget även till Hamburg Open och
Danish Open. EM resulterade i ett brons för Maria
Engström från Linköping och många nya erfarenheter
för det relativt nya kamplaget. Ricard Carneborn fick
pris som bästa coach.

En landslagsträff anordnades under Sport Ju-
jutsuns sommarläger i Varberg. Mathias Forsberg klev
då in som tränare för kamplaget. Så småningom axlade
han också posten som coach ochdärmed var sökandet
äntligen över.

 Swedish Open i september gav hela fem guld och
fyra silver. I början av november åkte laget till German
Open i Tyskland. Där kammade laget hem ett guld, fyra
silver och ett brons.

Följande läger har funnits till förfogande för
kamplaget: elitläger, Linköpingsläger (vår och höst),
separata landslagsläger i Jönköping (vår) och Gävle
(höst) och sommarläger i Varberg
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överst: Sara Svensson gör ett armlås på Jenny Celander.
mitten: Jonas Rosell gör ett kast på SM 2003.

nederst: De svenska medaljörerna på Danish Open.

Duo
Isabelle Sarfati har varit landslagscoach för duo-
landslaget som under år 2003 deltagit i flera inter-
nationella tävlingar. Laget har fått tävlingserfarenhet
och blivit bättre på det man gör. Det främsta målet för
året har varit att skaffa sig tävlingserfarenhet, i
synnerhet internationellt.

Landslagsgruppen har under år 2003 bestått av
ett mixed par, Lisa Karlsson och Jesper Kedjevåg från
Växjö. Detta har medfört att flera nationella
arrangemang fått ställas in. Under året fick både SM
och Swedish Open ställas in p.g.a. för få anmälda.
Dessutom ställes tyvärr även Nordiska Mästerskapen
in. Förhoppningsvis vänder detta till år 2004 och fler
par blir sugna på att satsa på duon både nationellt och
internationellt. Vi behöver fler aktiva och varandra för
att vi skall kunna växa som utövare och tävlings-
människor. Coachen vill tacka Jesper och Lisa för den
tid som har varit och de resor som företagits. Det har
varit en lärorik och minnesvärd tid.

De tävlingar laget har deltagit i är:v 10 maj
Danish Open, 17 maj Paris Open, 7-8 juni EM i
Tyskland och 8 november German Open i Tyskland.

Lisa och Jesper lyckades ta brons på Danish Open
och har skaffat sig tävlingserfarenhet vilket man bara
kan få genom att tävla.

De gemensamma landslagsgruppslägren med
kamplaget har varit värdefulla för duolandslaget. Målet
med dessa gemensamma  är  att se ett enda stort
landslag och landslagsgrupp inom ju-jutsun i Sverige.

Som landslagscoach har Isabelle vid två tillfällen
varit inbjuden som instruktör i Umeå för tävlingsläger.
Det har varit lyckade arrangemang och det har funnits
flera intresserade par. Förhoppningsvis får vi se dessa
nya förmågor i tävlingssammanhang framöver.

Hemsidan
Sektionens hemsida www.budokampsport.se/ju-jutsu
har under året fått en allt viktigare roll då den är
klubbarnas främsta källa till information. Sidan är
mycket välbesökt och den uppdateras ständigt.
Layouten har ändrats något och fått många positiva
reaktioner från besökare.

Samarbetet mellan webmaster och
verksamhetsansvariga har fungerat utmärkt vilket
innebär att sidan alltid känns aktuell. Även samarbetet
med de övriga sektionerna och förbundet har fungerat
väl vad gäller utbyte av information.
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 Swedish Open 2003.
Damer:
-55kg:
1. Jenny Celander Luleå JJK
2. Emelie Höijer JJK Samurai Jönköping
3. Helena Hugosson Stockholm JJD

-62kg.
1. Nicole Sydbøge Denmark
2. Isabelle Bacon France
3. Jessica Tanzilli Jansson Gävle JJ

-70kg.
1. Melanie Lavis France
2. Mirja Thiel Germany
3. Ida Hansson JJK Samurai Jönköping
+70kg.
1. Sandra Löjdkvist, NKC
2. Maria Engström Linköpings Budoklubb
3. Caroline Lian Sollentuna Budoklubb

Herrar:
-62kg.
1. Arnaud Feullet France
2. Anders Lauridsen Denmark
3. Wahid Abdoul France

-69kg.
1. Julian Boussuge France
2. Jan Olsson Kraftverket JJA Uppsala
3. Claus Tobiasen Denmark

-77kg.
1. Johan Ingholt, NKC
2. Laurent Bosch France
3. Ralf Carneborn Nacka JJK

-85kg.
1. Fran Vatan France
2. Yoel Grundemark Södertälje JJK
3. Sven Petzold Germany

-94kg.
1. Mohammed El Assri France
2. Johan Jorup Linköpings Budoklubb
3. Rudolphe Mechin France

+94kg.
1. Vincent Parisi France
2. Jarle Sorken Norway

Fighting spirit:
Women: Sara Svensson JJK Samurai
Jönköping
Men: Ralf Carneborn Nacka JJK

Bästa domare:
Pernilla Gunnarsson Stockholm

Jönköping Open 2003
Damer:
Open Weight Class:
1. Martina Gramenius Sollentuna
Budoklubb
2. Annica Lindström Kraftverket JJA
Uppsala
3. Emma Svensson JJK Samurai
Jönköping

Herrar:
-69kg.
1. Danny Matthiasen Denmark
2. Martin Wikman Sundsvall Budoklubb
3. Daniel Westberg Linköpings Budoklubb

-77kg.
1. Miki Larsen Denmark
2. Niklas Chachalatos Nacka JJK
3. Daniel Nilsson JJK Samurai Jönköping

-85kg.
1. Henrik Rauge Nacka JJK
2. Jonas Tidemann Denmark
3. Daniel Montan JJK Shogun

+85kg.
1. Oscar Körner JJK Samurai Jönköping
2. Andreas Koch Kraftverket JJA Uppsala
3. Henrik Wahldiek Växjö JJK

Fighting spirit:
Women: Norma Jansson Nacka JJK
Men: Henrik Rauge Nacka JJK

Bästa domare:
Patrik Karlsson Uddevalla

SM 2003 i Nybro
Kamp Herrar
-62 kg
1. Jonas Rossel  Gävle jjk
2. Patrik Fondin Herrljunga jjk
3. Johan Nässén Stockholm jjd

-69 kg
1. Martin Ingholt NKC
2. Marcus Eriksson Nacka jjk
3. Marcus Thurén Kraftverket jjk

-77 kg
1. Johnny Nilsson Linköpings bk
2. Johan Ingholt NKC
3. Christer Ökvist Iksu sjj umeå

-85 kg
1. Ricard Carneborn Nacka jjk
2. Andy Gaugl Nacka jjk
3. Ricky Carlsson Stockholm jjd

-94 kg
1. Johan Jorup Linköpings bk
2. Gregory Vinic Malmö budokwai
3. Ville Illola JJK samurai

+94 kg
1. Daniel Taxén Nacka jjk
2. Mattias Forsberg Södertälje jjk
3. Micael Öberg Stockholm jjd

Kamp Damer
-62 kg
1. Sara Svensson JJK samurai
2. Jenny Selander Luleå jjk
3. Linda Yngvesson Falu jjk

-70 kg
1. Linda Lundmark Gävle jjk
2. Sophia Bergdahl Iksu sjj umeå

+70 kg
1. Sandra Löjdkvist NKC

Duo
1. Robert Nyman / Karen Pacull
Stockholm jjd

Resultat ju-jutsu 2003
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EM 2003 Tyskland
Dag 1
Damer -55 kg
1. Annabelle Reydy, Frankrike
2. Maria del Mar Peralta, Spanien
3. Julia Eckel, Tyskland
3. Monika Dokow, Polen
5. Saida Sadikhova, Aserbaidjan
5. Clara Victoria Patrugan, Rumänien

Damer -62 kg
1. Nicole Sydboge, Danmark
2. Romana Kasperkiewicz, Polen
3. Judith de Weert, Nederländerna
3. Isabelle Bacon, Frankrike
5. Jessica Tanzilli Jansson, SVERIGE
5. Nadia Bertrand, Belgien

Herrar -69 kg
1. Mariusz Tyrytto, Polen
2. Daniel Gasco, Spanien
3. Cyrille Juffroy, Frankrike
3. Christian Mattle, Danmark
5. Wolfgang Heindel, Tyskland
5. Ferry Hendriks, Nederländerna

Herrar -85 kg
1. Andreas Kuhl, Tyskland
2. Tomasz Krajewski, Polen
3. Peter Bevc, Slowenien
3. Guillaume Piquet, Frankrike
5. Andreas Gaugl, SVERIGE
5. Carsten Ettrupp, Danmark

Herrar +94 kg
1. Frederic Husson, Frankrike

2. Ralf Witzkowski, Tyskland
3. Mihai Viorel Neaga, Rumänien
3. Tomasz Szewczak, Polen
5. Antonio Perez Vieitez, Spanien
5. Christophe Dubrunquez, Belgien

Duo Herrar
1. Christian Tonch & Christoph Wurst,
Tyskland
2. Dejan Kink & Gorazd Kostevc,
Slovenien
3. Barry van Bommel & Ron Soechit,
Nederländerna
3. Laurent Beard & Julien Helloin,
Frankrike
5. Remo & Pascal Müller, Schweiz
5. Marius Bratila & Gabriel Gonceau,
Rumänien
Duo Damer
1. Nadine Altmüller & Stephanie Satory,
Tyskland
2. Katharina Krizsanits & Eva Ehrlich,
Österrike
3. Karina Luridsen & Vibeke Haans,
Danmark
3. Sandy van Landegheim & Vanessa ven
de Vijver, Belgien
5. Francesca Sabbioni & Eleha Lotti,
Italien
5. Simone Aivisevici & Cornelia Matei,
Rumänien

Dag 2
Damer - 70 kg
1. Sonja Kinz, Tyskland
2. Corinne Sarcy, Frankrike

3. Joanna Povadzisz, Polen
3. Lindsay Wyatt, Nederländerna
5. Adoracion Lopez, Spanien
5. Linda Lundmart, SVERIGE

Damer + 70 kg
1. Sabine Felser, Tyskland
2. Melanie Lavis, Frankrike
3. Maria Engström, SVERIGE
4. Monika Jelewska, Polen

Herrar - 62 kg
1. André Hötzel, Tyskland
2. Arnaud Feuillet, Frankrike
3. Dariusz Swiercz, Polen
3. Anders Lauridsen, Danmark
5. Mais Hajimuradov, Aserbaidjan
5. Francisco J. Garcia Fernandez, Spanien
Herrar - 77 kg
1. Sami Loussif, Belgien
2. Laurent Bosch, Frankrike
3. Achim Berger, Tyskland
3. Kenneth Thiim, Danmark
5. Barry van Bommel, Nederländerna
5. Marek Krajewski, Polen

Herrar - 94 kg
1. Grzegorz Zimolag, Polen
2. Rudolphe Mechin, Frankrike
3. Fernando Segovia Lopez, Spanien
3. Zlatko Rizvic, Slovenien
5. Johan Jorup, SVERIGE
5. Jakob Tidemann, Danmark

Dessutom:

På kampsportsgalan Fighter
Extreme 4 fick publiken stifta
bekantskap med ju-jutsu. Johnny
Nilsson och Johan Ingholt möttes
och det var som vanligt jämt.  Denna
gång vann Johan med 6-5.
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Kampsport
Introduktion
Den 17 maj träffades representanter för capoeira och
kickboxning och generalsekreterare Javier Escalante. På
mötet beslutades att capoeira och kickboxning till-
sammans skulle bilda en sektion inom Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och att en sektionsstämma skulle
hållas den 8 november då en interimsstyrelse för
sektionen skulle utses.

Kampsportssektionen saknar därför en längre
historik för att skapa en fullständig
verksamhetsberättelse. Vi ämnar med denna berätta lite
om de stilar som idag finns med i sektionen samt
presentera styrelsen och de föreningar som är invalda
under 2003.

Styrelsen
Ordförande: Michael Sjölin
Kassör: Thereze Lindberg
Sekreterare: Antony Fernandez
Capoeiransvarig: Peter Rosengren
Kickboxningsansvarig: Janeth Augustsson

Valberedning
Sammankallande: Johan Öjeheim
Ledamot: Martin Hökros
Ledamot: Elin Cederberg

Föreningar
IF Centro Esportivo de Capoeira Angola – Karlstad
IF Capoeira Akademien – Göteborg
Göteborg Kick & Thaiboxingklubb – Göteborg
Fighting Spirit Kickboxingklubb – Skåne
Jönköpings Kick- och boxningsklubb – Jönköping
Landskrona Asiatiska förening, Kickboxing – Skåne
Muay Thai Compagniet IF – Skåne
Visby All Style Kampsportförening - Gotland Capoeira

På Budoförbundets årsstämma 2003 valdes capoeira och
kampsport in i förbundet.

Vad är Capoeira?
Capoeira är en afrobrasiliansk kampsport där musik,
akrobatik och kamp blandas till en sammansatt kultur
och sport. Det finns inte särskilt mycket information
om capoeira före 1900-talet dels då de som skrev
historia inte var intresserade av den afrikanska kulturen
eller de svarta slavarnas historia dels då mycket av den
dokumentation som fanns rörande slaveriet förstördes

i samband med slaveriets officiella upphörande i
Brasilien i slutet av 1800-talet. Det var först på 1930-
40-talet som den officiella synen på capoeira började
förändras. Det var även då som den nutida capoeirans
två stora förgrundsgestalter, Mestre Bimba och Mestre
Pastinha, klev fram. Mestre Bimba som skapade
Capoeira Regional och Mestre Pastinha som orga-
niserade den traditionella capoeiran. Båda två var
verksamma i staden Salvador da Bahia, den enda plats i
Brasilien där capoeiran, trots alla förbud, fortfarande
var en levande kultur.

Capoeira Angola
Den traditionella capoeiran kallas för Capoeira Angola.
Den organiserades av Mestre Pastinha. Han ville
förändra synen på Capoeira som på den tiden
förknippades med kriminalitet. Han ville att capoeiran
skulle ses som ett kulturellt uttryck som skapats av den
svarta befolkningen i Brasilien. Mestre Pastinha ville
dock inte bryta med det förflutna utan tvärtom bevara
capoeirans traditionella stil och uttryck. Han lyfte fram
Capoeirans konstruktiva sidor med såväl fysisk som
mental utveckling och pekade på dess skönhet.

Till Sverige kom Capoeira Angola 1992 och i

Musiken är viktig i capoeira. Såhär ser några av de instrument
man använder ut.
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dagsläget kan man träna den traditionella capoeiran i
Stockholm, Karlstad och Växjö.

Capoeira Regional
Mestre Bimba ansåg att den traditionella capoeiran var
för svag och ville skapa en capoeira som kunde mäta sig
med de asiatiska kampsporterna. Mestre Bimbas arbete
blev mycket uppmärksammat och var en starkt bi-
dragande orsak till att förbudet mot capoeira upphävdes.
Graderingssystem med bälten infördes liksom
mästerskapstävlingar. På 1960-70-talen menade många
att inte längre var Regional som utövades utan capoeiran
började kallas contemporaneo, vilket ungefär betyder
samtida.Till Sverige kom den moderna capoeiran 1987.

Vad är kickboxning?
Kickboxningen skapades i USA för att olika karate och
taekwondostilar skulle kunna tävla med gemensamma
regler. Tidiga namn på kickboxning var full-contact
karate och sportkarate. I dag är kickboxning en idrott
med egen identitet. Utan krav på att följa gamla
traditioner kan kickboxningen ta till sig modern
forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.

Den dagliga träningen i en kickboxningsförening
har ungefär samma effekt som när man tränar
aerobics/workout, men kickboxningen använder sig av
rörelser som är hämtade ur kickboxningens tävlings-
former.

Hur tävlar man i kickboxning?
Reglerna i kickboxning liknar dem i vanlig boxning. Man
får träffa på kroppens och huvudets framsida med foten
eller handen. Man får bara träffa ovanför midjan.
Matcherna pågår i 3x2 minuter med en minuts vila
emellan. Man har samma skydd som i amatörboxning,
med den skillnaden att man naturligtvis också har skydd
på foten och skenbenet.

Full Contact eller Light Contact
Uppskattningsvis mellan 5 och 10% av de som tränar
kickboxning i Sverige tävlar. Detta innebär att
föreningarnas verksamhet i huvudsak är inriktad mot
människor som tränar men inte tävlar. Det stora flertalet
av dem som tävlar i Sverige tävlar i Light Contact.

Vad är Light Contact?
Light Contact reglerna skiljer sig från Full Contact
reglerna genom att man inte får träffa med kraft i Light
Contact och varje teknik måste vara kontrollerad.

Varje år anordnas SM i Light Contact.

Överst och underst: Mycket av träningen i
kickboxning utförs på mitsar.

Mitten: Patrik Sjöstrand tog VM-silver 2003.
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Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande
sammansättning: Ordförande: Owe Stjernström,
sekreterare: Virpi Alajarva, kassör: Michael Bergman
och ledamöter Mats Nylander, Dejan Brajic, Jim
Berglund och Anders Pettersson. Nadereh Poorkhalkali
och Ulf Karlsson har varit suppleanter. Styrelsen har
sammanträtt sex gånger. I Svenska Budoförbundets
karatesektion fanns vid verksamhetsårets slut registrerat
367 föreningar med sammanlagt ca 18.500 medlemmar.

Styrelsen har koncentrerat sitt arbete på att utveckla
ledningen av landslagsorganisationen och har under
verksamhetsåret tillsatt en sportchef och arbetat fram
ett ramverk för denne att arbeta efter.

De större arterna Shorinjikempo, Taido och Ninpo
taijutsu har även i år disponerat sina medlemsavgifter i
sina respektive kommittéer. Resterande budgetmedel har
i huvudsak disponerats för domar- och tävlings-
verksamheten centralt och regionalt.  Glädjande är att
vi tillsammans med fem SB&K-distrikt fortsatt har
kunnat erbjuda en bred regional landslagsträning och
att SM-tävlingarna visar tecken på ökat deltagarantal.

Således hade årets JSM fler deltagare och årets Lag-
SM avsevärt många fler deltagande lag både i kumite
och kata.

Conny Ferm accepterade i juni 1993 att ta på sig
uppgiften att både skapa och som coach leda ett
katalandslag. I slutet av verksamhetsåret 2003 valde
Conny Ferm att sluta som ansvarig coach för det svenska
katalandslaget. Styrelsen vill tacka Conny för hans tio
hängivna, ansvarsfulla och framgångsrika år.

Värt att uppmärksamma under året är också att
Fredrik Ålander vid Junior-VM utsågs till WKF judge
A i kata. Fredriks framgångar är ett resultat av projektet
“nya internationella domare” som styrelsen påbörjade
år 2000. Sedan år 2002 innehar Fredrik också EKF
Referee B i kumite. Sektionens ekonomi och budget är
i balans och verksamhetsårets resultat är ett överskott
som förs över till kommande verksamhetsår

Owe Stjernström
ordförande, karatesektionen

Karate
Arnela Husic och Maria Lindberg möttes på lag-SM i karate 2003.
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Karate
Domarkommittén
Vid årets slut var
domarkommitténs
sammansättning
följande:
O r d f ö r a n d e :
Javier Escalante
Ledamöter: Ted
Hedlund och
Ove Viggedal.

Utbildning
23-24 augustiA, B och C katakurs i Malmö.
22  novemberB, C och barn kumitekurs i

        Stockholm
29-30 november B, C och barn kata- och

         kumitekurs i Umeå

Internationell representation
Javier Escalante representerade Sverige vid Paris Open,
Junior-EM i Wroclaw, Estonian Open i Tallinn, Dutch
Open i Rotterdam, Senior-EM i Bremen, och Senior-
VM i Marseille.

Fredrik Ålander representerade Sverige vid Paris
Open, Junior-EM i Wroclaw, Dutch Open i Rotterdam,
Senior-EM i Bremen, och Senior-VM i Marseille.

Ove Viggedal representerade Sverige vid Dutch
Open i Rotterdam samt Senior-EM i Bremen.

WKF och EKF
Fredrik Ålander blev godkänd som WKF Kata Judge-A
vid domarkursen i samband med VM i Marseille samt
som Kumite Referee-B vid domarkursen i samband med
karate-EM i Bremen.

Javier Escalante tjänstgjorde som domar-
kommitténs sekreterare i både WKF och EKF.

Den Svenska domarkårens sammansättning per den 31
december 2002:

Antal domare: 88
Kumite och kata: 40
Barnlicens: 42

Kumite Kata
EKF: 2 EKF: 1
WKF: 1 WKF: 1
Svensk A: 23 Svensk A: 9
Svensk B: 13 Svensk B: 18
Svensk C: 29 Svensk C: 33

Landslaget i kumite
Seniorlandslaget har vid fem tillfällen haft landslagsläger
i Stockholm och deltagit i fyra internationella tävlingar.
Första lägret hölls i början av februari och ett lag
bestående av tio killar och två tjejer valdes ut. De deltog
i Paris Open där traditionen att komma hem med
medaljer bröts och laget kom hem tomhänt. Många fina
insatser gjordes dock och flera tecken på personlig
utveckling kunde skönjas.

Truppen bestod av både juniorer och seniorer.
Målsättningen för juniorerna var att få matchträning
inför kommande JEM i mitten av februari och seniorerna
förberedde sig för EM. Två senior läger hölls i samband
med regiontävlingar, vilket gav tillfälle för juniorer och
seniorer att träffas. Samtidigt hölls utbildningar för både
klubb- och regiontränare.

För juniorlandslaget hölls fyra läger under året.
Till JEM skickades två tjejer och tre killar som kom
hem utan medaljer men med mer rutin och erfarenhet i
bagaget.

Samarbetet mellan budogymnasiets elever och
ungdomslandslaget har fungerat väl. Eleverna har
erbjudits möjligheten att delta i de två läger som
ungdomslandslaget haft under året.

I Estonian Open deltog Sverige med en bred mixad
trupp på femton utövare. Flera fina insatser gjordes. Där
skördades ett guld och ett brons.

Till German Open sändes tre utövare och det var
nära att bli en svensk i semifinal i 80-kilos klassen. En
ögonskada förhindrade den chansen. I EM i Tyskland
deltog sex killar och två tjejer. Truppen bestod generellt
av unga och mindre rutinerade utövare som överraskade
på ett mycket positivt sätt då de efter vinsten mot
Estlands landslag tog sig till kvartsfinal. Där segrade
Rumänien efter en mycket jämn kamp. Till årets sista
tävling, Golden legend i Paris, skickades tre tjejer och
sex killar. Trots två fina kvartsfinalinsatser på herrsidan
blev det inga medaljer.

Lotta Berger började som damcoach i början av
2003 vilket innebar en mer skräddarsydd träning för
tjejerna. I Ystad hölls ett separat träningsläger för dem
med  delsyftet att stärka sammanhållningen mellan
utövarna.

Landslagsledningen har fortsatt utvecklingsarbetet
med regionerna vilket bland annat lett till en sjätte region
i öster.

Under 2003 har ledningen tillsammans med
sportchefen utvecklat ett förslag till en ny organisations
struktur för senior- och region verksamheten. Målet är
bland annat att effektivisera organisationen och
omfördela resurserna. Styrelsen kommer att fatta ett
beslut om förslaget under den närmaste tiden.

Landslagsledningen har bevakat nationella
tävlingar som senior, lag och junior SM.
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Resultat 2003
Estonian Open, Tallin
Damer seniorer
2. Hannah Stensson, Kunibakai KF
Karlskoga 3. Melissa Catic, Lerums KK
5. Emma Helgesson, Gojukai Seinan KK
5. Mari Wennlund, Minakami KD

Damer yngre juniorer
1. Stephanie Kaup, Djursholms KK

Herrar seniorer
4. Daniel Strand, Karlstad KF

Svenska Katapokalen Stockholm
Damer A
2. Anna Hellström, Gojukai Seinan KK
3. Emma Helgesson, Gojukai Seinan KK
3. Sandy Rantzow, Shotokan KK
Helsinborg

Herrar A
1. Ky Buon Tang, Kunibakai Karlskoga
3. Jacob Bartoletti, Lidingö KD

Lag SM Karate
Kumite Herrar
1. Haninge budoklubb 2
2. GAK Enighet
3. Wexiö karatekai
3. Sundsvalls sportkarate

Kumite Damer
1. Haninge budoklubb
2. IK Stadion
3. Shotokan karateklubb Helsingborg
3. Skövde shotokan

Kata Herrar
1. Bushido karateklubb
2. GAK Enighet
3. Gojukai karate-do Eskilstuna

Kata Damer
1. Minakami karate dojo
2. Shotokan karateklubb Helsingborg
3. Umeå Kunibakai
3. Karlstads karateförening

SM
Kata damer
1.Anna Hellström Gojukai Seinan KK
Stockholm
2.Vanessa Gutierrez Minakami karate
Stockholm
3.Hannah Stensson Kunibakai KF
Karlskoga
3.Sandy Rantzow Shotokan karate
Helsingborg

Landslaget i kata
Katalandslaget har under 2003 letts av Conny Ferm och
Roger Eliasson. Katalandslaget har under året varit
representerade internationellt  på Senior-EM, Junior-
EM, Estonian Open. Det blev dock inga framstående
placeringar på EM.

Av ekonomiska skäl deltog vi ej, för första gången
på många år, från Finnish Open. I seniortävlingen på
Estonian Open placerade sig Hannah Stensson från
Karlstad på andra plats och Melissa Catic från Lerums
KK på tredje plats. Det blev även två femteplatser genom
Emma Helgesson och Mari Wennlund från Stockholm.
Daniel Strand, Karlstad KF, kom på fjärde plats bland
herrarna.

Damklassen för yngre juniorer vanns av Stephanie
Kaup från Djursholms KK. Veteranen Anna Hellström,
Gojukai Seinan KK, tog sitt fjärde SM-guld och mycket
lovande Jacob Bartoletti, Lidingö KD, tog sitt första SM-
guld.

På lag-SM för vanns damklassen av Minakami KD
från Stockholm och herrklassen av Bushido KK från
Ängelholm. Glädjande var att lagkata gjorde en nystart
efter föregående års avsaknad av tillräckligt antal
deltagare.

Sveriges största katatävling Svenska Katapokalen
samlade även detta år ett stort antal deltagare från ett
flertal länder. Herrarnas A-klass vanns av Ky Buon Tang
från Kunibakai Karlskoga, på tredje plats kom Jacob
Bartoletti från Lidingö KD.

I damernas A-klass kom Anna Hellström på andra
plats följd av Emma Helgesson från Gojukai Seinan KK
och Sandy Rantzow  från Shotokan KK Helsingborg,
båda på tredje plats.

Tre läger har hållits i Stockholm under året, där vi
bland annat haft gästtränare från Gymnastikförbundet.
Vi har också erbjudit katalandslaget mental rådgivning
i samarbete med Elitidrottscentrum på Bosön. Fyra
deltagare nappade på erbjudandet men endast en (Emma
Helgesson) fullföljde samarbetet.

Från och med 2004 kommer katalandslaget att
ledas av Roger Eliasson och Johan Backteman. Båda
två är tidigare medlemmar av landslaget och regions-
tränare.

Conny Ferm, Lotta Berger och Reza Mohseni - karatens
landslagscoacher 2003.
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Kata Herrar
1.Jacob Bartoletti Lidingö Karate dojo
2.Johan Backteman Umeå Kunibakai KK
3.Ky Buon Tang Kunibakai KK
Karlskoga
3. Daniel Strand Karlstad KF

-53kg Damer
1.Johanna Lampinen Umeå Shotokan
KK
2.Ditte Thorsén Shotokan KK
Helsingborg
3.Elli Sagati Kanzen Kai Göteborg
3.Helena Berglund Borkyrka
Shukokai KK

-60kg Damer
1.Arnela Husic Shotokan Karate
Helsingborg
2.Sabina Topalovic Landskrona KK
3.Joanna Stassos IK Stadion
Stockholm
3.Sasa Brankovic Haninge Budoklubb

+60kg Damer
1.Parisa Kiaiei Gojukai Seinan KK
Stockholm
2.Cecilia Hedin GAK enighet Malmö
3.Jenny Hägg Skövde Shotokan KK
3.Camilla Johansson Shotokan karate

-60kg Herrar
1.Fredrik Bergqvist Sundsvalls
Sportkarate
2.Ehsan Jalian Stockholm KK
3.Pennti Holm Eskilstuna KK
3.Jesper Holmqvist Tensho KK
Helsingborg

-65kg Herrar
1.Hassan Abou el Alamin Haninge
Budoklubb
2.Saib Bolbolpoor Haninge
Budoklubb
3.Marcus Simsson Tensho KK
Helsingborg
3.Eric Forsheden Åhs Eskilstuna KK

-70kg Herrar
1.Dan Langelotz Gojukai Seinan KK
Stockholm
2.Eric Eriksson Stockholms Kanzenkai
3.Anders Håkansson Carlshamn
Shotokan KK
3.David Simonsson Haninge
Budoklubb

-75kg Herrar
1.Johan Björserud Wexiö KK
2.Armend Kelmendi Solstadens KK
3.David Lagnholm IK Stadion

Stockholm
3.Jonas Bengtsson Kodokai Stockholm

-80kg Herrar
1.Mustapha Berkarni GAK Enighet
Malmö
2.Christian Koivumaa Wexiö KK
3.Celal Celepli Karlstad Shotokan KK
3. Markus Herou Kanzenkai KK
Stockholm

+80kg Herrar
1.Simon Adolfsson Umeå Shotokan
KK
2.Fredrik Månsson Motala
SportKarate
3.Johan Scheuer GAK Enighet Malmö

Öppen klass Damer
1.Parisa Kiaiei Gojukaj Seinan KK
Stockholm
2.Arnela Husic Shotokan Karate
Helsingborg
3.Jenny Hägg Skövde Shotokan KK
3.Sabina Topalovic Landskrona KK

Öppen klass Herrar
1.Johan Schueuer GAK Enighet
Malmö
2.Garip Jensen Västerås Wadokai
3.Miroslav Femic Haninge Budoklubb
3.Christian Koivumaa Wexiö KK

JSM
Kata Herr Yngre Junior
1:a Doung Le Van (Bushido)
2:a Alexander Nilsson (Ystad KK)
3:a Zeljko Ristic (Kuniba Kai KF)
3:a Michael Catic (Lerums KK)

Kumite Herr Yngre Junior -55
1:a Marcus Hedlund (Karlstad KF)
2:a Zeljko Ristic (Kuniba Kai KF))
3:a Fredrik Gitzin (Motala
Sportkarate)
3:a Mattias Josefsson (Karlstad KF)

Kumite Herr Yngre Junior -60
1:a Henrik Vu (Bushido)
2:a Leo Taslaman (Ystad KK)
3:a Alexander Nilsson (Ystad KK)
3:a Jimmy Andersson (Motala SK)

Kumite Herr Yngre Junior -65
1:a Doung Le Van (Bushido)
2:a Niki Simay (Landskrona KK)
3:a Anders Eriksson (Samurai-Dojo
GBG)
3:a Simon Sköld (Ditokan KK
Hultsfred)

Kumite Herr Yngre Junior -70
1:a Eldan Kajevic (Ystad KK)
2:a Ludvig Eriksson (Sundsvalls SK)
3:a Dante Fermin (Budoakademin)
3:a Sadik Sadik (Budoakademin)

Kumite Herr Yngre Junior -75
1:a Perham Rezaie (Kanzen Kai GBG)
2:a Harald Herrnäs (Örkelljunga KK)
3:a Arnel Begic (Ditokan KK
Hultsfred)
3:a Daniel Enberg (Bodens KK)

Kumite Herr Yngre Junior +75
1:a Michael Catic (Lerums KK)
2:a Daniel Hagman (GAK Enighet)
3:a David Wester (Åkersberga KK)
3:a Oskar Wester (Åkersberga KK)

Kumite Herr Yngre Junior Öppen
1:a Henrik Vu (Bushido)
2:a Doung Le Van (Bushido)
3:a Michael Catic (Lerums KK)
3:a Daniel Todorovic (Botkyrka
Shukokan)

Dam Junior
Kata Dam Junior
1:a Sandy Rantzow (Shotokan KK
HBG)
2:a Melissa Catic (Lerums KK)
3:a Vanessa Gutierrez (Minakami)
3:a Arnela Husic (Shotokan KK HBG)

Kumite Dam Junior -53
1:a Nina Nylander (Minakami Karate
Dojo)
2:a Hajrije Hoti (Kanzen Kai GBG)
3:a Rana Doueh (Motala Sportkarate)

Kumite Dam Junior -60
1:a Arnela Husic (Shotokan KK HBG)
2:a Dalila Civcic (Ystad KK)
3:a Stephanie Kaup (Djursholm KK)
3:a Izabelle Lagnered (Lerums KK)

Kumite Dam Junior +60
1:a Vanessa Gutierrez (Minakami
Karate Dojo)
2:a Melissa Catic (Lerums KK)
3:a Julia Nilsson (Budoakademin)
3:a Yasmin Ben-Said (Kanzen Kai
GBG)

Kumite Dam Junior Öppen
1:a Arnela Husic (Shotokan KK HBG)
2:a Rana Doueh (Motala Sportkarate)
3:a Stephanie Kaup (Djursholm KK)
3:a Jeanette Hedman (Djursholm KK)
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Shorinjikempo
Det finns för närvarande 9 Shorinjikempo-föreningar i
Sverige. Under verksamhetsåret har kommittén bestått
av följande personer:

Ordförande: Anders Pettersson
Sekreterare: Alexander Tilly
Kassör: Pontus Haglund
Ledamot: Lovisa Axelle Johnson
Ledamot: Robert Persson
Ledamot: Martin Allerby
Ledamot: Per Lindblom

Valberedningen har bestått av Roger Bergfoth
(sammankallande), Leif Kekonius och Pontus Liljequist.
Revisorer har varit Kayo Takahashi (sammankallande)
och Lars Isaksson.

Kommittén har under verksamhetsåret haft fem
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.

Tillväxt
Träningsgruppen i Uppsala har beviljats inträde i SBKF,
dessutom är även registrering och godkännande av
föreningen i WSKO klar.

Den lilla träningsgrupp som finns i Skövde har
fortsatt och de som tränar där har gått framåt i sin träning,
förhoppningsvis kan det resultera i en egen förening
inom en snar framtid.

Byte av shibu-cho
Åke Olsson har tagit över som Shibu-cho
(föreningsinstruktör) i Karlstads Studenter efter Per
Persson, som dock kommer att finnas kvar i föreningen.

Övrigt arbete
Arbetet med att utveckla vår hemsida, www.shorinji-
kempo.org, har fortskridit med artiklar och mer
information om Shorinjikempo och våra aktiviteter. Nu
finns det även en del videoklipp.

Den nya revideringen av Yudansha Kamokuhyo
(träningsprogram från 2 dan upp till 6 dan), från A4 till
A5-format samt även inkluderande kanji är i princip
färdigt, återstår att ordna med tryckning. Shonembu
kamokuhyo (träningsprogram för barngrupp) är även det
färdig med avseende på översättning och återstår bara
korrekturläsning samt inlämning till tryck.

Kommittén har också arbetat med att förbättra
utbildningsmaterialet för domarutbildning för embu.
Man har också tagit fram en metod för bedömd randori.

Färdigställt ett nybörjarkompendium över 32 sidor
i A5-format, vilket finns att ladda ner från hemsidan.

Artiklar om Shorinjikempo och vår verksamhet har
publicerats i bl.a. Fighter Magazine och förbundets
hemsida. Det har varit artiklar om resor, projekt,
tävlingar och om olika aspekter av vår träningsform.
Kommittén har arbetat med att ta fram nytt annons-
material.

Anders Pettersson deltog på Shorinjikempo Sekai
Rengo Hyougiinkai (World Shorinjikempo Organization
Council Meeting) i februari. WSKO Council är en grupp,
på i dagsläget 8 personer, som fungerar som rådande
församling till WSKO:s styrelse.

Anders Pettersson var även i Japan under november
och diskuterade i samband med besök på Hombu
möjligheterna för en officiell WSKO koshukai i norra
Europa (Sverige, Norge & Finland)

Träningsläger
De nationella träningslägren har i år varit lite färre än
tidigare. Det har hållits ett träningsläger för yudansha
och ikkyu kenshi med Shorinjikempo Stockholm Södra
Shibu som arrangör och ett sommarläger i Visby med
ett stort antal deltagare. Dessutom har det hållits en del
mindre lokala träningsläger runt om i landet.

Många svenska shorinjikempoutövare har också
deltagit på ett flertal internationella träningsläger. På det
brittiska förbundets sommarläger i augusti deltog 4
svenskar. I oktober hölls europeisk Koshukai och Embu
taikai. Ett tjugotal svenskar fanns på plats och 8 par
deltog i tävlingarna.

Varje år håller Hombu i Japan stora gasshuku
(träningsläger) riktade mot universitetsstudenter som
även är öppna för utländska deltagare. 2003 deltog Per

Sex glada EM-medaljörer 2003. Hanna Svedberg & Lotta Versäll
och Lovisa Axelle Johnson & Anna Hildebrand tog guld och Stina
Kelly von Essen & Victoria Skytt tog brons.
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Lindblom och Kayo Takahashi på ett av dessa
gasshuku under våren.

Anders Pettersson deltog på Koshukai sanji (Study
session no. 3) på Hombu, vilket normalt sett inte är
tillgängligt för ickejapanska medlemmar. Detta koshukai
hade cirka 400 deltagare från 4:e dan och uppåt och
fokus på Appo (metoder för användande av kyusho,
vitala punkter) samt Seiho (akupressurmassage).

Tävlingar
Under året ordnades få nationella tävlingar och av olika
orsaker arrangerades tyvärr inget SM . I Stockholm hölls
dock DM.

På den internationella fronten var det dock bättre.
I oktober hölls Europamästerskap och 8 svenska par (16
personer) deltog. På damsidan blev det en rejäl skräll
för Sverige, med seger i båda klasserna.

Kyukenshi damer (ikkyu och lägre)
1. Hanna Svedberg & Lotta Wersäll, Stockholm
Södra Sverige
2. Sabina Colamarino & Francesca Borzumato
Roma Italien
3. Alexandra Milanja & Marie Chaigneau, A M Asnières
Frankrike

Yudansha damer (shodan och högre)
1. Lovisa Axelle Johnson & Anna Hildebrand
Stockholms studenter Sverige
2. Sabrina Zelova & Francesca Rossi, Roma & Roma
Eur Italien
3. Stina Kelly von Essen & Victoria Skytt Stockholms
studenter Sverige

Randoritävling
I december hölls en första tävling i randori enligt ett
nytt system med regler som en arbetsgrupp i kommittén
tagit fram. Detta var den första tävlingen i randori som

hållits i Sverige och arbetet med att utveckla formerna
för detta kommer att fortsätta.

I Japan håller man även på att ta fram regler för
randori, än så länge har det resulterat i ett kompendium
+ video för hur man skall träna unyoho/randori och
använda Shorinjikempos speciella bogu (skydds-
utrustning) samt en bedömningsmetod för att utvärdera
unyoho/randori.

 Detta kompendium håller nu på att översättas till
svenska.

Graderingar
Följande personer har under verksamhetsåret erhållit
dangrader:

Junkenshi Shodan (1:a dan)
2003-03-16
Kayo Takahashi, Stockholms Studenter
 Erik Hedlund, Stockholms Studenter
 Stina Kelly von Essen, Stockholms Studenter
2003-04-26
Per Bergström, Karlstad
Jonas Widén, Karlstad
Richard Tjust, Karlstad
Lisa Arpi, Karlstad
2003-05-23
Anna Hildebrand, Stockholms Studenter
2003-11-23
Mats Arling,Bromma
Lee Orberson, Bromma

Shokenshi Nidan (2:a dan)
2003-03-16
Martin Eriksson, Bromma
Staffan Persson, Stockholms Studenter
Waldemar Peterman, Stockholms Studenter

Chukenshi Sandan (3:e dan)
2003-03-16
Niklas Pettersson, Karlstad

Seikenshi Yondan (4:e dan)
2003-10-19
Leif Kekonius, Bromma

Daikenshi (Hokai-grad för 5:e dan)
2003-12-14
Anders Pettersson, Karlstad

Aktiva Yudansha
Shorinjikempo i Sverige har för närvarande:

5 dan 2  st., 4 dan 6 st., 3 dan 8 st., 2 dan 10 st. och
1 dan 30 st.

Anders Pettersson deltog på World Shorinjikempo Organization
Council Meeting i februari.
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•Sprida information om Budo Taijutsu, både mellan
klubbarna, men även till övriga intresserade såsom andra
budoarter och verksamheter.

•Koordinera träningsläger inom Budo Taijutsu och
på sikt även med andra budoarter.

•Marknadsföra Budo Taijutsu på ett sätt som skapar
intresse för vår art så att klubbarna får en större möjlighet
att rekrytera nya medlemmar.

Träningsläger
Vi har haft flera prominenta instruktörer från utlandet på
besök,  bland andra Andrew Young och Shawn Grey, som
båda bor och tränar i Japan. Andrew besökte Göteborg
under våren, och Shawn har hållit läger vid tre tillfällen i
Stockholm, samt tillbringat en vecka i Malmö.

Övriga viktiga händelser under året var det numera
årligen återkommande Kaigosuru, ett stort seminarium
som anordnas i Stockholm av Mats Hjelm. I år gästades
Kaigosuru av instruktörer från Holland, USA, Norge,
Tjeckien, Kroatien och naturligtvis Sverige.

Två föreningar firade 10-årsjubileum. Bujinkan
Haninge anordnade ett träningsläger  i samband med
jubileet med Sveneric Bogsäter och Mariette V.D. Vliet
från Holland, Elias Krzywacki från Norge och Rikard
Sundelius från Kalmar i Sverige. I Malmö firade man
bland annat med hjälp av Shawn Grey från Japan.

Dessutom har svenska instruktörer instruerat
utomlands under året. Mats Hjelm från Stockholm höll
läger i Lettland och Peter Carlsson från Malmö höll
träning i Sydamerika.

Sverigelägret
I år lyckades vi med bravur arrangera ett Sverigeläger
som gick av stapeln i Sundsvall. Förutom en mängd
träning i Budo Taijutsu, gästades lägret av judo-
instruktören Wolfgang Biedron som delgav oss sin syn
på kast och låsningar ur ett mer tävlingsinriktat
perspektiv.

Vår förhoppning är att gästinstruktörer från andra
arter skall bli ett återkommande inslag på framtida
Sverigeläger.

Japanresor
Som alltid har det varit en strid ström av svenskar som
rest österut för att få träna direkt under Hatsumi senseis
ledning. Detta har resulterat i en kunskapsnivåhöjning i
klubbarna som visar sig tydligt på träningslägren.

Årets tema
Inom Budo Taijutsu har vi ett tema varje år som Hatsumi
sensei koncentrerar sin undervisning kring.

Årets tema har varit Koteki Ryuda Juppo Sessho.
Betydelsen av Koteki Ryuda kan närmast liknas vid
striden mellan drake och tiger, som i sin tur symboliserar
interaktionen mellan fysiskt och ickefysiskt. Juppo
handlar om tio vägar, vilket i sig kan tolkas som hur
man finner vägen.  Sessho betyder att förhandla eller
förändra, men beroende på vilka kanji, japanska tecken,
som används, kan det också betyda liv och död, jakt och
fiske, eller att böja sig respektive kollision. Juppo sessho
kan ur de här perspektiven tolkas som hur man finner
vägen mellan liv och död, eller vägen att överleva, eller
helt enkelt att böja sig och anpassa sig efter mot-
ståndarens attack.

Ninpo Taijutsu
Ninpo Taijutsukommittén är ämnad för alla klubbar i
Sverige som tränar Ninpo/Budo Taijutsu och är medlemmar
i Budo & Kampsportsförbundet. Fokus ska vara på det
positiva som enar, för framåt och utvecklar oss.

•Ninpo Taijutsukommittén ska verka för ökat
samarbete mellan klubbarna främst i Sverige men även
internationellt.

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

Taido
Taido syntes återigen en hel del både i nationell och i
lokal press. Mycket beroende på den formidabla
medaljskörden vid taido EM: två guld, två silver och
fyra brons. Även juniortaidon uppmärksammades.
Svensk Idrotts ledarsida hade i november rubriken
“juniortaido – en kampkonst för alla”.

Kommittén
Svensk Taido består av 13 aktiva klubbar, samt två
filialer. Styrelsen har under året haft fyra möten, samt
ett årsmöte och har haft följande sammansättning:

Mats Hjelm och Thomas Franzén tränar med kunai på
Sverigeläger i Sundsvall. copyright: Kaigozan Dojo.
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Ordförande:Mikael Laxrot
Vice ordförande: Annika Nilsson (äv. tävling)
Sekreterare: Britt-Louise Carlsson
Kassör: Hannes Kannisto (äv. försäljning)
Ledamöter: Micke Korths (äv. pr)
Kristian Ojala (äv. svartbälte)
Suppleanter: Patrik Emilsson, Daniel Magnusson
och Eddie Herlin
Utbildningsansvarig: Ulf Karlsson
Revisorer: Ingalill Nilsen och Tommy Magnusson
Valberedning: João Escudeiro och Henrik

           Jacobsson
President: Mikael Jansson

Läger och kurser
Lotta och Micke Korths, Kullen kampidrottsförening,
har tillsammans med Uddevalla Taidoklubb Taikei
anordnat ytterligare en instruktörskurs i  juniortaido. Fler
föreningar har nu anslutit sig till systemet med taido
anpassat för barn 7–12 år. Bruksskolan i Höganäs har
som första skola i Sverige startat juniortaido som elevens
val. Samma kommun arrangerade också en sommarkurs
i taido den 23–27 juni.

Det har hållits brunbältesläger och steg 1 och 2
kurser i Taido. Kristian Ojala, 3 dan, höll steg 1 och Ulf
Karlsson, 4 dan renshi, höll steg 2 för Stockholms
Taidoförening.

Det årliga Påsklägret, med deltagare från Sverige,
Finland och Danmark, hölls i Malmö.

Vi har haft en klubbutvecklingsträff med c:a 20
deltagare från 10 klubbar, vilket var en bra uppslutning.
Där diskuterades och planerades taidons framtid med
läger, kurser och olika arbetsgrupper. Klubbutvecklings-
träffen blev mycket lyckad.

Svartbältesgruppen har haft ett par sammankomster
och har utbytt idéer och tankar om hur vi skall hjälpa
våra befintliga klubbar. Gruppen har även gjort en resa
till Finland och deltagit på deras svartbältesläger, samt
utbytt kunskap om taido.

Graderingar
Sverige har fått sin första 6 dan kyoshi. Det var Mikael
Jansson som tog detta i Japan under våren. Det är den
högsta nuvarande graden inom svensk taido. I Europa
är det endast tre personer som innehar denna grad
inklusive  Mikael Jansson.

Under året har det hållits sju shodangraderingar
(1dan). Leif Nilsson har graderat för Björn Sjöberg 4
dan renshi i Strömstad, Royne Rutström och Tobias
Greby för Mikael Jansson 6 dan kyoshi i Stockholm,
Daniel Andersson och Andreas Hultenmo för Stefan
Nilsson 4 dan renshi i Uddevalla, Georg Mammouch
och Peter Hjortskog för Reine Persson, 5 dan kyoshi i
Stenungsund. Under EM i Finland tog Reine Persson 5

dan kyoshi. Maria Larsson och Henrik Jacobsson tog 3
dan, och Marlene Berglöv och Hannes Kannisto tog 2
dan.

Landslaget
Landslaget har under året haft sammankomster varje
månad och förberett sig för EM. P-A Nyberg var tränare
för herrarna med Kristian Hellberg som hjälptränare.
Fredrik Utbult var tränare för damerna med Britt-Louise
Carlsson som hjälptränare. Administrativt ansvarig var
João Escudeiro.

Tävlingar – dubbla EM-guld!
EM hölls i Hollola, Finland den 2 augusti. Taido är stort
i Finland så läktaren var fullsatt och det välarrangerade
mästerskapet bevakades av den finska tv-sporten.

EM hålls, liksom VM, vart fjärde år och hela
europaeliten var samlad. Sverige har länge slagits med
Finland i toppen. Portugal, Frankrike, Storbritannien och
Danmark är andra länder på gång. Att nu för första gången
ta det länge efterlängtade guldet i den  prestigefyllda
lagkampen var stort. Att kunna besegra just Finland i finalen
och på deras hemmaplan kändes extra bra.

Sverige hade ett starkt landslag i år. I herrarnas
förstalag som erövrade guldpokalen i kamp ingick Micke
Korths, Kristian Hellberg, Pawel Druciarek, Kristian Ojala
och Daniel Andersson. Kristian Hellberg blev dessutom
europamästare i individuell kamp för andra gången i rad –
en historisk bedrift (årets idrottsprestation?). Såhär gick
det till:

I finalen fullkomligt virvlar han in en hjulningsspark
– halvpoäng. Finländaren, Soininen, hoppar därefter in
en bakåtsnurrspark som Hellberg läser av, försvinner under
och kontrar med en liggande halvmånespark. Hellberg är
mångsidig, men attacker genom horisontell rotation är
hans specialitet. Det hela är över på 13 sekunder aktiv
matchtid.

Pawel Druciarek tog bronset i kamp. På damsidan
tog Sverige individuellt silver i form och kamp genom
Marlene Berglöv samt brons i kamp genom Clary Nilsen.
Damerna tog även brons i lagkamp genom Clary Nilsen,
Marlene Berglöv och Jessica Andersson och lagform
genom Marlene Berglöv, Clary Nilsen, Maria Tång,
Charlotta Laxrot och Anna Cervin. Anna Cervin tog även
silver i de internationella vänskapstävlingarna i hokei.

SM som hölls den 24 maj i Uddevalla korade
svensk mästare i hokei, Mikael Laxrot, Göteborgs
Taidoklubb. Svensk mästare i jissen blev Kristian
Hellberg, Uddevalla Taidoklubb Taikei. Svensk
mästarinna i hokei blev Maria Tång, Göteborgs
Taidoklubb. Svensk mästarinna i jissen blev Marlene
Berglöv, Uddevalla Taidoklubb Taikei.

Förutom detta har Taikeis öppna mästerskap
hållits i Uddevalla.
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Kristian Hellberg, Uddevalla Taidoklubb Takei, hade ett bra år 2003. Svensk mästare i jissen (kamp), EM-guld i individuell jissen och
lagjissen.         foto: Kicki Nilsson



Svenska Budo & Kampsportsförbundet42

Styrelsearbetet
Sektionens årsmöte hölls den 22 mars på Sheraton i
centrala Stockholm. Följande valdes till styrelsen i
kendosektionen:

Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Samuel Trygger
Kassör: Bo Kjellegård
Kendoansvarig: Mari Bacquin
Iaidoansvarig: Leif Hermansson (t.o.m. 20031127)
Jodoansvarig, vice ordf: Rolf Radakovits
Naginataansvarig: Jakob Ryngen
Kyudoansvarig: Sara Jonasson
Suppleant, webmaster: Valery Lazarev

Anette Persson Sunje har varit adjungerad i egenskap
av ansvarig för kendosektionens graderingsregister.
Till valberedning valdes:

Nils Björkegård (sammankallande), Hanna Weste-
sson och Christian Lund.

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden

2003.  Styrelsen har arbetat efter den verksamhetsplan
som antogs vid sektionsstämman. Dessutom hade
styrelsen vid sitt första ordinarie styrelsemöte en
workshop / planering för resten av verksamhetsåret.

Representation
Budo & Kampsportsförbundets kendosektion
representerades av Leif Sunje vid SM i iaido. Vid
Europeiska Kendofederationens (EKF:s) General
Assembly i Glasgow, Skottland, den 2 juli såväl som
vid Internationella Kendofederationens (IKF:s) General
Assembly i Glasgow, Skottland, den 3 juli
representerades sektionen av Akinori Imamura och Leif
Sunje. Vid EM i iaido och jodo den 25 oktober till den 2
november representerades sektionen av Rolf Radakovits
och Leif Sunje. Leif Sunje var även närvarande vid
damkendolägret i Stockholm den 21-23 november samt
vid SM i kendo den 6 december. SM i kendo besöktes
även av Erik Åsbrink.

Kendo
Sveriges första EM-medaljör i jodo, Anna Bjärtå, gör en teknik på Takao Momiyama
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Register
I våras påbörjades arbetet med att gå igenom alla
pärmarna med underlag, de sorterades efter art och
alfabetiskt efter person. Allt inskickat material t.o.m. år
2000 är äntligen på plats. Det som återstår är att stämma
av om alla pappersunderlag stämmer med registret.

I graderingsregistret finns i dagsläget ca 700
personers kyu- och dangrader samlade. Det finns
fortfarande många hål med saknade grader, främst från
de som graderade kyugrader före 1990. Inga utskick
gjordes under 2003 till klubbarna med förfrågan om
uppgifterna och personer stämde, men arbetet fortgår.
Tack till alla er som skriver läsligt på graderings-
underlagen!

Registret visar att i Sverige finns det cirka 400
kendoka, 375 iaidoka, 65 jodoka, 3 kyudoka och 11
naginataka. Sannolikt finns det fler, men bara de grader
som rapporteras in till registret finns med i statistiken.
Cirka 15% är tjejer och totalt är 273 är dangraderade.
Vissa personer har grader i flera arter.

Hemsidan
De flesta som har varit inne på kendosektionens
webbplats de senaste månaderna har inte kunnat undgå
att märka den dåliga uppdateringen av sajten. Vår
ambition har varit att så småningom bygga om hela sajten
från början för att förenkla och förtydliga användning
av sajten för både besökare och administratörer. P g a
vissa omständigheter för sektionens webmaster  har detta
inte skett förrän vid årsskiftet.

Kendo
Landslaget
För första gången på länge representerades Sverige av
ett damlandslag såväl som av ett herrlandslag.
Landslagsledningen bestod av coacher Robert Harris
(herrlandslaget) och Kumi Sato (damlandslaget) samt
manager Lars Lindin. Uttagna att representera Sverige
vid VM i Glasgow var:
Mats Wahlqvist Mari Bacquin
Björn Gustavsson Catarina Nygren
Joakim Håhl Micaela Ahlstam
Nicke Rydgren Kristina Persson
Nils Björkegård Charlotta Stiernström
Jun Yamazaki Edde Johansson
Isak Jarnebring

Tävlingar & Seminarier
Senseiläger — Stockholm, 7-8 juni
Under pingsthelgen den 7-8 juni samlades över 130

kendoutövare från hela Sverige till ett träningsläger i
FSKA:s träningshall i Stockholm. Sex senseier från
Ichimoriyama-dojo i Shiogama, Japan, undervisade. De
japanska senseierna hade framfört önskemål att även
ha träning för barn, vilket visade sig vara väldigt lyckat
då vi fick se många duktiga juniorer — de yngsta blott
8 år. Totalt var nio svenska klubbar representerade under
denna helg. Lägret var ett resultat av ett samarbete
mellan damlandslagets tränares Kumi Sato hemmadojo
i Japan, FSKA, samt föreningen Landslagets Vänner.

VM — Glasgow, 4-6 juli
VM gick av stapeln i Glasgow den 4-6 juli. Tävlingarna
blev en mycket värdefull erfarenhet för damerna att ta
med sig för framtida mästerskap. De ställde upp såväl
individuellt som i lag. I herrarnas individuella tävlingar
gick Nicke Rydgren vidare från poolspelet och tog sig
till andra omgången där motståndet dock blev
övermäktigt. I herrarnas lagtävling lyckades Sverige gå
vidare från sin pool, dock som grupp-tvåa vilket innebar
att de fick möta andra-seedade Korea i den första

utslagsmatchen. Även om utgången blev den väntade
så ledde faktiskt Sverige under ett kort tag matchen då
Nils Björkegård som första person under lagtävlingen
lyckades ta poäng på Korea med ett välplacerat do-hugg.

Hirakawaläger — Malmö, 14-17 augusti
Lägret med Hirakawa-sensei, 8 dan, i Malmö 14-17
augusti var välbesökt och uppskattat. De c:a 60
deltagarna kom från Sverige, Norge, Danmark,
Frankrike och Belgien. Ett inledande träningspass hölls
den 14 augusti på GAK Enighets sportcentrum. Ett
internationellt träningsläger följde sedan på Sofielunds
idrottshus den 15-17 augusti. Hirakawa-sensei arbetade
med hela gruppen samtidigt och presenterade många
avancerade tekniker. Han introducerade olika sätt att
genomföra en lyckad seme, samt öppnade en ny värld

Den svenska truppen i kendo-VM i Glasgow.
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för de som kör, eller vill köra, jodan.
SM — Stockholm, 6 december
Värdar för årets SM var FSKA som genomförde
tävlingen i Sundbyberg. Ca 60 herrar och 6 damer deltog
i de individuella tävlingarna samt 15 lag i lagturneringen.

Övriga läger och tävlingar
· 1-2 februari — Sugo Cup hölls i Malmö och slog

rekord som Sveriges dittills största kendotävling med
67 deltagare och fyra klasser.

· 7-9 februari — Domarseminarium hölls i Bryssel.
I seminariet deltog Terje Andersen, Patrick Bacquin,
Akinori Imamura och Björn Gustavsson. Karolina
Göransson och Kristina Persson deltog i träningshiai.

· 28 februari till 3 mars, samt 18-19 oktober —
nationella träningsläger i Tranås under ledning av Robert
Harris och Kumi Sato.

· 24-25 maj — Tävlingen Four-Nations i Finland.
Detta är en årligt återkommande tävling mellan England,
Tyskland, Finland och Sverige. I år vann Sveriges
herrlag.

· Umeå Kendoklubb höll Norrländska
mästerskapen i maj.

· 31 maj till 1 juni — Oslo Open.
· 12 oktober — Öresund Cup i Malmö. Detta var

första gången som Öresund Cup hölls och ett tjugotal
deltagare medverkade.

· 21-23 november — Damkendoläger i Stockholm.
Medverkade gjorde 23 tjejer från Sverige och Finland.

· 8-9 december — Stockholm Kendo Open i
Stockholm. I år gästades tävlingen även av kendoka från
Polen och Finland.

· 19-21 december — Nakakura Cup hölls i Bryssel.
Nakakura Cup är träningsläger och goodwillmatcher.
Lägret dirigerades av Hirakawa-sensei tillsammans med
14 andra senseier. Årets läger var mycket fysiskt och
erbjöd utöver träning och matcher även uppvisningar i
iaido och kendo.

· 27-30 december — KanGeiko i Berlin. KanGeiko
är ett internationellt träningsläger och flertalet svenskar
deltog i år.

Iaido
Seminarier
Under året har ett antal seminarier hållits. Flera av dem
har anordnats i samband med en tävling. Nedan följer
ett urval:

· 5 april — Nanboku taikai, Huskvarna.
Seminarium med Kazuhiro Komaki, kyoshi 7 dan.

· 10 maj — Seminarium i samband med SM i Täby.
Instruktör var René van Amersfoort, 6 dan, från Holland.

Både ZNKR Iaido och koryu (Muso Shinden Ryu)
undervisades.

· 16-24 augusti — Komaki Iai Kendoförening bjöd
till läger med Morihiro Kimura kyoshi 8 dan från Japan
hölls i Jakobsberg. Detta var det längsta av årets läger.

· 13 september — Seminarium i samband med
HKK Iaido Open hölls i Huskvarna. HKK hade bjudit
in Mike Henry som undervisade i såväl ZNKR Iaido
som koryu.

Landslaget
Henrik Engelkes utsågs till coach för iaidolandslaget och
Raili Parkkonen till manager. Uttagningar hölls helgen
23-24 augusti i samband med seminariet med Morihiro
Kimura samt även i Östersund 30 augusti. När laget väl
var uttaget hölls landslagsläger 12-13 september (i
samband med Huskvarna Iaido Open), 27-28 september
samt 11-12 oktober. Följande togs ut till landslaget:
Mudan: Marcus Forssell Stahre och Sann Mossberg.

Lennart Johansson, 81 år, fick fighting spirit-pris på iaido-EM.

Shodan: Emelie Brandin och Mattias Ferndal.
Nidan: Ulf Undmark och Leif Sunje.
Sandan: Björn Stille och Sven Vasseur.
Godan: Lennart Johansson.
Lag: Björn Stille, Sven Vasseur, Ulf Undmark och Leif
Sunje.
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Tävlingar
Nanboku Taikai — Huskvarna, 6 april
Denna tävling innebar en ny och spännande tävlingsform
där tanken var att södra Sverige skulle möta norra
Sverige i en “herre-på-täppan”-form. Vid detta första
tillfälle lottades dock lagen. Efter många spännande
matcher stod till slut lag syd som vinnare.
Domare vid tillfället var Kazuhiro Komaki, Mike Henry,
Lennart Johansson, Istvan Gubas, Christian Lund, Sven
Vasseur, Jonas Bäckström och Leif Sunje.

SM — Täby, 11 maj
If Combat Academy arrangerade SM i iaido den 11 maj
i Tibble Sportcentrum i Täby. Denna gång deltog totalt
31 tävlande och åtta lag från sammanlagt nio klubbar.
Domare vid tävlingen var René van Amersfoort, Mike
Henry, Takao Momiyama, Istvan Gubas, Jhonnie
Martina, Rolf Radakovits och Leif Hermansson.

HKK Iaido Open — Huskvarna, 14 september
HKK arrangerade förutom Nanboku Taikai även denna
tävling. Domare vid tävlingen var Kazuhiro Komaki,
Mike Henry, Lennart Johansson, Henrik Engelkes,
Christian Lund och Raili Parkkonen.

EM — Paris, 27-28 oktober
Årets EM var det tionde i ordningen och gick av stapeln
i Paris. Sverige lyckades ta lagsilver och Ulf Undmark
tog silver i nidan-klassen. Lennart Johansson erhöll
fighting-spirit-priset i godan-klassen. Vid EM
representerades Sverige i domarkåren av Kazuhiro
Komaki kyoshi 7 dan, Mike Henry 6 dan och Takao
Momiyama 6 dan.

Shogoutnämningar iaido
I slutet av året utnämndes Mike Henry och Takao
Momiyama till renshi i iaido av Zen Nippon Kendo
Renmei. Detta är en mycket stor och viktig händelse för
svensk iaido.

Jodo
Utvecklingen i svensk jodo under 2003 har fortsatt
framåt — en långsam men stabil ökning av
medlemsantalet, ett antal graderingar, deltagande i
uppvisningar och träningsläger och inte minst ett efter
omständigheterna framgångsrikt deltagande vid Jodo-
EM.

Seminarier
Träningsläger har arrangerats i Skellefteå, Stockholm
och Göteborg, däribland flera läger under ledning av
landslagscoachen Takao Momiyama. Svenska jodoka
har också deltagit i träningsläger i Schweiz, Frankrike,
Tyskland och Japan, samt i lägret och domarseminariet
som hölls i samband med Jodo-EM i Paris.
Jodouppvisningar gjordes under Iaido-SM och
Stockholms DM.

Tävlingar
EM — Paris, 29 oktober till 1 november
Det 2:a europamästerskapet i jodo genomfördes den 29
oktober till 1 november i Paris, i direkt anslutning till
det 10:e Iaido-EM. Det Franska Judoförbundets
kendosektion stod för arrangemanget med stöd från EKF
och det Alljapanska kendoförbundet (ZNKR), vars
delegation bestod av Shigehiro Matsumura, jodo kyoshi
8 dan; Shizufumi Ishido, jodo kyoshi 8 dan, iaido kyoshi
8 dan; Shiya-sensei, jodo kyoshi 8 dan, iaido kyoshi 7
dan; Kiyofusa Takeda, iaido hanshi 8 dan.

70 deltagare från 13 länder tävlade i 6 olika klasser
(från mudan till godan) individuellt, och dessutom
genomfördes en lagtävling där varje land hade möjlighet
att delta med ett lag bestående av 3 personer. Eftersom
vi från Sverige ställde upp med bara 2 tävlande, deltog
vi enbart i den individuella tävlingen. De tävlande var
Anna Bjärtå från Östersunds Budokai och Leif Sunje
från Rembukan som båda tävlade i mudanklassen, där
båda gjorde en förnämlig insats och Anna vann silver

I VM i naginata blev utgången oviss när Japan stannade hemma pga sars-risken.
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bland 18 deltagare. Rolf Radakovits från Zen Kobudo
Centrum deltog som domare i både den individuella
tävlingen och lagtävlingen.

Naginata
Naginata-verksamheten i Sverige har hållit sig på status
quo. Två allsvenska läger har hållts under vår- respektive
höstterminen med sedvanliga graderingar och antalet
utövare har hållit sig konstant. Svensk naginata har dock
haft en del att göra utanför Sverige.

Tävlingar
VM — San José, 28 juni
Den 28 juni 2003 hölls för tredje gången
världsmästerskap i Naginata. Åtta nationer var
närvarande men tyvärr varken Japan (som pga SARS-
risken valde att stanna hemma) eller Brasilien (som
nekades inresetillstånd i USA).

Med Japan ute var utgången på tävlingen oviss.
Ganska snart visade sig dock det unga Belgien vara
överlägset och erövrade guld, silver och brons i
herrklassen. Tjeckiens enda tävlande i damklassen
skrällde och tog med utklassningsresultat hem guldet.

När det var dags för lagtävlingarna började dock
den 40-gradiga värmen ta ut sin rätt. Här besegrades de
nu utpumpade belgarna i finalen av amerikanarna som
hade nya färska tävlande i denna gren.

USA segrade även i engi — men inte utan att
europeérna hade lämnat in protester mot domar-
uppställning och att det var fel färg på linjerna (ett
återkommande drama inom naginata).

Sverige, som blev utan medaljer i både herr, dam
och engi, hade tyvärr inget att skylla på.

Shinpan-seminarium
I samband med VM hölls även ett fyra dagar långt
domarseminarium med avslutande gradering. Gunilla
Hansson (4 dan) och Jakob Ryngen (3 dan) deltog i både
läger och gradering. Lägret gick fint (Sverige vann
faktiskt övnings-takaien) men tyvärr inte domar-
graderingen som blev inte utan beröm underkänt. Men
skam den som ger sig!

Kyudo
Kyudo i Sverige växer sakta men säkert men det finns
fortfarande endast en klubb. Förfrågningar om kyudo
från andra orter än Stockholm talar dock sitt tydliga språk
och de har varit betydligt fler detta år än tidigare.

Av naturliga skäl blir det många historiska
ögonblick under processen då en liten art försöker växa
sig större. Ett sådant ögonblick var den första kyu-

graderingen som anordnades i Stockholm i juni. Ett annat
är att antalet dangraderade har fördubblats i år.

Ytterligare internationella kontakter har kunnat
knytas tack vare medverkan i den stora internationella
tävlingen i Miyakonojo. Där fanns möjlighet att träffa
såväl europeiska som amerikanska och japanska
kyudoka.

Tävlingar
Den 22-23 mars hölls  4th Miyakonojo International
Kyudo Tournament på Kyushu i Japan. Det är en årlig
stor nationell tävling som vart fjärde år även är

Sara Jonasson var en av tre svenskar som tävlade i kyudo i Japan
2003.

internationell. Sverige deltog med Thomas Oscarsson
och Roger Persson på tävlingsdelen för utländska herrar,
och Sara Jonasson på tävlingsdelen för utländska
kvinnor.

Under året har tävlingar på klubbnivå förekommit
regelbundet. Detta för att plocka ut det landslag som
ska representera Sverige i EM i Hannover, april 2004.
EM i kyudo hålls vartannat år.

Seminarier
· 25-26 januari — Seikyukai kyudoförening anordnade
ett seminarium i Sollentuna med Feliks Hoff, kyoshi 6
dan, från Tyskland
· 18-20 mars — I samband med tävlingen i Miyakonojo
anordnades ett internationellt seminarium.
· Årets EKF seminarium hölls i Martigny i Schweiz. C-
seminariet för Mudan och 1 dan-innehavare hölls 16-
18 juli med tre svenska deltagare. B-seminariet för 2
och 3 dan-innehavare hölls 24-26 juli, även det med tre
svenska deltagare. På A-seminariet för 4 dan och uppåt
deltog inga svenskar.
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Graderingar kendo
5 dan
Joakim Håhl
4 dan
Nils Björkegård
Jun Yamazaki
Kazuo Yamazaki
3 dan
Christian Johansson
Edde Johansson
2 dan
Patrice Courteille Martin Jormedal
Valery Lazarev Mikael Leetmaa
Oskar Lindholm Jakob Nobuoka
Stefan Sandström Daniel Wentzel
Gökhan Gül Micaela Ahlstam

1 dan
Olof Dahlberg Carl Leonardsson
Magnus Olsson Daniella Svensson Nakamura
Peregrin Albertsson

Tävlingsresultat kendo
Oslo Open

1. Björn Gustavsson, GAK Enighet
2. Nils Björkegård, FSKA
3. Terje Andersen, GAK Enighet och

Jun Yamazaki FSKA

SM

Lag
1. FSKA I
2. Shimbunkan I
3. Enighet I och Wäsby

Damer, individuellt
1. Mari Bacquin GAK Enighet
2. Katarina Nygren, FSKA
3. Karolina Göransson GAK Enighet

och Hanna Westesson GAK Enighet
Herrar, individuellt

1. Mats Wahlqvist FSKA
2. Terje Andersen, GAK Enighet
3. Björn Gustavsson GAK Enighet och

Joakim Håhl FSKA
Fightingspirit
Lag: Wäsby
Individuellt: Daniel Wentzel och Stefan
Sandström

Stockholm Kendo Open

A-klassen
1. Björn Gustavsson, Gak Enighet
2. Edde Johansson, Shimbukan

Skellefteå
3. Sakari Jokinen, Helsinki University

Kendo Club (Finland)/Mats
Wahlqvist, FSKA

B-klassen
1. Jakub Koss, Bushido Gdynia

(Polen)
2. Gabriele Arrighetti, FSKA
3. Jim Holmström, Upsala

Kendoklubb/Tomas Larsson,
Linköping

Fighting spirit: Jakub Koss, Bushido Gdynia
(Polen)

Sugo Cup

Herrar, individuellt
1. Nicke Rydgren, FSKA
2. Jun Yamazaki, FSKA
3. Kazuo Yamazaki och Mats

Wahlqvist, FSKA
Damer, individuellt

1. Micaela Ahlstam, FSKA
2. Kristina Persson, GAK Enighet
3. Mari Bacquin och Karolina

Göransson, GAK Enighet
Juniorer

1. Pelle Zetterström, LAKK
B-Klassen

1. Johan Borgström, GAK Enighet
Fighting spirit
Juan-Sebastian Sato Folatre, GAK Enighet

Graderingar iaido
Följande personer har graderat i iaido under år
2003 i enlighet med Zen Nippon Kendo
Renmei:
5 dan
Henrik Engelkes
Christian Lund
3 dan
Jonas Bäckström
Ulf Undmark
2 dan
Emelie Brandin
Mattias Ferndal
Jonathan Ström
1 dan
Marcus Forsell Stahre

Följande personer har graderat i iaido under år
2003 i enlighet med Nihon Iaido Kyokai:
2 dan
Francisco Hernandez

Tävlingsresultat iaido
EM

Nidan 2. Ulf Undmark

Godan Fighting spirit - Lennart Johansson

Lag 2. Sverige (Björn Stille, Ulf Undmark,
Leif Sunje och Sven Vasseur)

HKK Iaido Open

Dan-klassen
1. Leif Sunje
2. Ulf Undmark
3. Björn Stille

Kyu-klassen
1. Keishi Kozakura
2. Marcus Forssell Stahre
3. Jimmy Hegg

Lag
1. Kensei Kendo & Iaidoklubb (Björn

Stille, Ulf Undmark, Sann
Mossberg)

2. Komaki Iai Kendoförening (Sven
Vasseur, Jonathan Ström)

3. HKK Iaido (Emelie Brandin, Keishi
Kozakura, Kristin Friberg)

Lennart Johanssons pris: Robin Tiljander
Fighting spirit: Kristin Friberg

SM

Mudan
1. Lennart Hellström, Kensei Kendo &

Iaidoklubb
2. Marcus Forsell Stahre, Honto

Iaidoklubb
3. Keishi Kozakura, HKK Iaido

Shodan
1. Jonathan Ström, Komaki Iai

Kendoförening
2. Emelie Brandin, HKK Iaido
3. Mattias Ferndahl, Shobukan

Nidan
1. Jonas Bäckström, Komaki Iai

Kendoförening
2. Ulf Undmark, Kensei Kendo &

Iaidoklubb
Sandan

1. Björn Stille, Kensei Kendo &
Iaidoklubb

2. Sven Vasseur, Komaki Iai
Kendoförening

3. Rolf Dahlström, Shinken
Yondan

1. Christian Lund, Komaki Iai
Kendoförening

2. Martin Lindgren, Shinken
Godan

1. Leif Hermansson, IF Combat
Academy

2. Lennart Johansson, Shinken
Fighting spirit: Patrycja Pajak, If Combat
Academy

Lag
1. Kensei Kendo & Iaidoklubb (Björn

Stille, Ulf Undmark Lennart
Hellström)

2. HKK1 (Emelie Brandin, Lars
Lindqvist, Keishi Kozakura)

3. Komaki1 (Christian Lund, Sven
Vasseur, Jonas Bäckström)

Graderingar jodo
Följande personer har graderat i jodo under år
2003 i enlighet med Zen Nippon Kendo
Renmei:
6 dan: Takao Momiyama

Tävlingsresultat jodo
EM: 2. Anna Bjärtå

Graderingar kyudo
2 dan
Roger Persson
1 dan
Frank Dövle
Thomas Oscarsson
Tommy Radesäter
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2003 kom nog att bli det mest aktiva och fram-
gångsrikaste året hittills. Vi kan blicka tillbaka på det
första öppna internationella wushu mästerskapet
någonsin i Sverige som inkluderade taolu enligt
internationell standard. Tävlingen innehöll även en
landskamp i sanshou mot England som Sverige vann på
ett övertygande sätt.

Glädjande var också att det under året hölls två
separata riksmästerskap i Umeå och i Stockholm med
en god uppslutning av  både deltagare och publik. I
september åkte vårt landslag till London för att delta i
en 3–nationers turnering mellan Sverige, Finland och
England och kom även denna gång hem med vinst i
bagaget. Under Wushu VM i början av november vann
Sverige två brons i sanshou varav ett i damernas kategori
som för första gången inkluderades på ett officiellt VM.
Året avslutades sedan med ett välbesökt och lyckat SM
som hölls i Västerås med över hundra tävlanden.

Under 2003 har ytterligare 14 föreningar sökt
medlemskap i förbundet vilket är en ökning mot
föregående år. De flesta nyetablerade wushuföreningarna
ser det alltså som en självklarhet att bli en del av vårt
kampsportsförbund vilket är positivt.

Den verksamhetsplan som låg till grund för det

gångna årets aktiviteter har sektionsstyrelsen kunnat
fullfölja med något enstaka undantag och har redan nu
påbörjat samtalen om nästa stora projekt vilket är
planeringen av kommande riksläger för samtliga
föreningar i förbundet. Årets övergripande mål har
givetvis varit att fortsätta profilera wushu främst i
Sverige men också i världen tillsammans med andra
länder i den internationella gemenskapen. Det finns
givetvis fortfarande mycket kvar att göra men under 2003
tog vi ett stort steg framåt. Med hopp om ett fram-
gångsrikt kommande verksamhetsår!

Patrik Svenberg
Ordförande Wushusektionen

Sektionsstyrelsen
Sektionsstyrelsen har fortlöpande under året sammanträtt
och fattat beslut via telefon och e-mail. Fysiskt  har
styrelsen sammanträtt vid tre tillfällen i samband med
våra rikstävlingar i Umeå, Stockholm och Västerås.
Sektionen har hanterat inval av nya föreningar,
föreningsutskick, administrerat webbplatsen samt
handlagt övriga inkommande nationella och
internationella frågeställningar.

Wushu
Uppvisning på DM i Stockholm. Landskamp i sanshou under III International Wushu Championships.
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Styrelsen 2003:
Ordförande: Patrik Svenberg
Sekreterare: Michael Sjölin
Kassör: Johan Wehlin
Ledamot: Li Min Hua
Ledamot: Luciano Macri
Ledamot: Moris Lahdo
Ledamot: Roger Engmalm
Suppleant: Hans Järling
Suppleant: Wang Ge
Valberedning:
Ordförande: Daniel Stenman
Ledamot: Fredrik Wagner
Ledamot: Janeth Augustsson

Ekonomi
Wushusektionen har totalt under året disponerat
137.000kr. C:a. 94.000 kr (68%) satsades på landslaget
och tävlingsverksamheten. Styrelsens kostnader för
möten och resor till möten uppgick till 17.000 kr (12%).
Sektionen kommer således att föra över resterande
överskott som en ingående balans till 2004. Ingen
ersättning har lämnats för styrelseuppdrag eller annat
förbundsarbete.

Centralt
Sektionsordföranden har detta verksamhetsår haft en
något begränsad närvaro på förbundsstyrelsens möten
då arbetsbelastningen under verksamhetsåret varit
ovanligt stor.

Centrala aktiviteter där sektionsordföranden varit
ansvarig är projektet och samarbetet med Sandrew
Metronome, tidningen Fighter Magazine  om filmen
HERO. Förbundets tidigare producerade reklamfilm som
trailer på filmen Crouching Tiger Hidden Dragon
koordinerades nu även på filmen HERO som enligt
Sandrew Metronome beräknas ses av 1.080.000
personer. På samtliga försäljnings och uthyrningsställen
producerades en rad olika skyltningsmaterial såsom
posters, stående toppskyltar m.m. inkluderande
förbundets logotyp och webb adress.

Med hänvisning till förbundssiten och en
frågetävling lottades sedan en resa ut för två där Sandrew
Metronome ordnade med flygbiljetter till kommande
wushu EM 2004 i Moskva. Den lycklige vinnaren som
får åka till EM heter Martin Jönsson och bor i Göteborg.
Förbundet exponerades även i detta sammanhang på ett
uppslag i Fighter Magazine gällande filmen och
frågetävlingen.

Under distriktsmästerskapen i Stockholm
koordinerades en lyckad wushuuppvisning i
Eriksdalshallen och under filmfestivalen i Stockholm
där tre klassiska kungfu-filmer visades fanns en
representant på plats som delade ut information och
pratade med intresserade.

Nya klubbar
Föreningen Choy Lee Fut KF Stockholm
Föreningen Stockholms Xue Yuan
Föreningen Umeå Hung Gar Kwoon, Västerbotten
IF Uppsala Dynamic Ving Tchun, Uppland
Kristianstad Qigong Kungfu Förening, Skåne
Kung Fu Toá Klubben, Örebro
Lidingö Kung Fu Toá Klubb, Stockholm
Limhamns Brottarklubb Wushusektion, Skåne
Norbergs Kung Fu Förening, Västmanland
Stockholmspolisens IF/Wing Tsun, Escrima
Sundsvalls Hung Gar Klubb, Medelpad
Uppsala Hung Gar Kung Fu Klubb, Uppland
Wutan Kung Fu Förening, Halland
Örebro Hung Gar-klubb, Örebro

Tävling
III International Wushu Championships
Den 28-30 mars arrangerades ett öppet internationellt
mästerskap i wushu för första gången i Sverige. 21 lag
med över 100 deltagare i taolu från 8 länder deltog.
Platsen var Liljeholmshallen i Stockholm och tävlingen
inkluderade taolu enligt internationell standard samt en
landskamp mot England i sanshou. Tävlingen var ett
samarbete mellan Wushu Association of Baltic & Nordic
Countries arrangerad av Quan Fa Sweden. Närmare 600
personer trotsade det strålande vädret och kom dit. Ett
stort tack till Stockholms Budo & Kampsportsförbund
som sponsrade tävlingen med en ny taolumatta samt
lunch till alla tävlanden under tre dagar!

3-nationersturnering
Som väntat tog Sverige hem 3-nationers turneringen i
sanshou  mellan England, Finland och Sverige som hölls
i London den 20-21 september. Av sju  viktkategorier
vann Sverige fem, England blev tvåa i turneringen med
två vinster medan Finland slutade sist utan seger i någon
viktklass.

De glada svenska medaljörerna i III International Wushu
Championships.
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RM 1-2
Den 10 maj hölls årets första riksmästerskap i Umeå.
Arrangerande förening var Renyi Wushuförening. 18-
19 oktober hölls årets andra riksmästerskap i
Gustavsberg utanför Stockholm där föreningen Shaolin
Tempel Chan Wu stod som arrangör.

Båda tävlingarna hade ett stort deltagarantal samt
mycket publik.

Wushu SM
Mellan den 22-23 november hölls årets Wushu SM i
Västerås. Arrangerande förening var Westerås Tai Nui.
Tävlingen drog ett hundratal tävlanden där ytterligare
tävlingsgrenar i taolu enligt internationell standard
introducerades.

Speciellt glädjande denna gång var att tävling i
både herrarnas och damernas taijiquan genomfördes.
Enligt god tradition var även deltagandet i sanshou
relativt stort och matcherna blev extra spektakulära då
plattformen var något högre än vanligt.

Hanna Sillén och Anders  Persson tog brons i VM i Macau.

Landslaget till Wushu VM
Team Leader: Peter Östberg
Team Coach: Patrik Svenberg

Taolu:
Li Min Hua: Taijiquan / Taijijian
Magnus Garneij Changquan / Daoshu
Patrik Hörnqvist Nanquan / Nandao

Sanshou:
 Hanna Sillén -60kg
Ebba Lexmark -65kg
Kevin Arroyo -60kg
Anders Persson -65kg
Björn Köllerström -75kg
Anders Asp -80kg

IWUF
I samband med VM hölls IWuFs världskongress där
sektionsordföranden fanns representerad. De stora
punkterna under kongressen var det fortsatta arbetet mot
de olympiska spelen 2008 samt den föreslagna
revideringen av de internationella tävlingsreglerna för
främst taolu.

Tyvärr är förslaget i sin tekniska utformning ett
ytterliggare steg mot en gymnastisk konstform snarare
än kamp eller stridskonst. Mot bakgrund till detta
lämnade närmare 15 länder, med det europeiska
wushuförbundet i spetsen, en protest veckorna efter
kongressen där det tydligt deklarerades att man inte
kommer att rösta för förslaget vid den kommande
voteringen.

Noterades även att Paul Höglund inte omvaldes
till ledamot i IWuF styrelse.

Utbildning
Domarkåren i sanshou har under året fortsatt växa och
det är med stort nöje vi ser att förbundets nya föreningar
är mycket intresserade av att utbilda domare. Så till den
milda grad att de själva tar på sig att arrangera
utbildningens praktiska delar och därmed underlättar
för genomförandet av utbildningarna.

Enligt årets verksamhetsplan så har
domarutbildning i sanshou genomförts varvid sex st.
nya sanshoudomare licensierades. Dessutom medförde
landskampen mot England på hemmaplan att delar av
domarkåren fick välbehövlig domarrutin på
internationell nivå.

I en följande 3-nationersturnering fortsatte det
internationella utbytet även för domarna där dock bara
den utbildningsansvarige Michael Sjölin själv kunde
delta på grund av kostnadsbegränsningar.

Vi ser fram emot att kunna utbilda fler domare på
europeisk nivå vid kommande EM i Moskva.

Wushu VM
Mellan den 2-8 november hölls den 7: e upplagan av
Wushu VM i Macau, Kina där 700 deltagare från 57
länder fanns representerade. Sverige skickade ett lag om
elva personer inklusive två ledare. Speciellt spännande
denna gång var att laget även inkluderade tre som
tävlande i taolu, något som tidigare saknats.

 Förväntningarna på dessa tävlanden var givetvis
ganska låga med tanke på placering och resultat då
målsättningen snarare i detta skede främst var att visa
svensk närvaro och deltagande.

Trots en oerhört svår lottning för hela laget
lyckades Anders Persson och Hanna Sillén ta brons i
sanshou vilket är ett oerhört bra resultat i detta startfält.

 Speciellt glädjande var just att Hanna lyckades ta
hem en medalj i damernas sanshou då det var första
gången det hölls på ett officiellt Wushu VM.
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III International Championship
Landskamp i sanshou mot Storbrittanien
(vinnare markerad):

Förmatch Gabriel Gerges - Claes Oliveskog
-60 kg Oonagh McGilligan - Hanna Sillén
-65 kg Charlotte Weaving - Yvonne Andersson
-65 kg Richard Hamilton - Kevin Arroyo
-70 kg Rif Filiz - Anders Persson
-75 kg Kieran Curry - Daniel Stenman
-80 kg Maurice Lee - Anders Asp
-85 kg Nick Evagorou - Mikael Odehag
-75 kg Rif Filiz - Björn Kjöllerström

Sverige vann landskampen med 6 mot 2.

Det svenska deltagarnas resultat i taolu:
Guld Taijiquan:  Li Min Hua
Guld Duilian: Niklas Sigurdh / Zacharias Pettersson

Silver Nanquan: Patrik Hörnqvist
Silver Nandao: Patrik Hörnqvist
Silver Traditional single weapon: Li Min Hua
Silver Traditional quan: Niklas Sigurdh
Silver Qiangshu: Niklas Sigurdh
Silver Nanquan: Helena Cho

Brons Gunshu: Petter Sande

4:a Changquan: Patrik Hörnqvist
4:a Jianshu: Niklas Sigurdh
4:a Traditional quan: Johan Åkerberg
4:a Nanquan (under 12 år): Ferhat Yildiz

3-nationsturnering

Laguppställning med vinnare markerad:
Team Coach: Daniel Stenman

Kvinnor: Hanna Sillén  -60kg
Ebba Lexmark -65kg

Män: Kevin Arroyo -60kg
Anders Persson -65kg
Björn Köllerström -75kg
Anders Asp -80kg
Pontus Berg -85kg

Svenska Mästare 2003

DamerTaolu
Taijiquan: Li Min Hua, Li Mins Taiji & Svärd

          Akademi
Nanquan: Helena Livijn , Quan Fa Stockholm
Öppen klass handform: Elin Persson T.I.A.

          Kristianstad
Nandao: Elin Abrahamsson, Quan Fa Jönköping

Resultat wushu 2003

Öppen klass vapenform: Beata Fransson Ru Yi
          Long

Herrar Taolu
Taijiquan: Henrik La Fontan,Wushu Qigong Stockholm
Changquan: Zackarias Pettersson Stockholms

          Wushu Skola
Nanquan: Patrik Wagenius, Quan Fa Jönköping
Öppen klass handform: Nicklas Sigurdh,

          Stockholms Wushu Skola
Nangun: Patrik Wagenius,  Quan Fa Jönköping
Daoshu: Jesper Johansson, Stockholms Wushu Skola
Jianshu: Nicklas Sigurdh, Stockholms Wushu

         Skola
Öppen klass vapenform: Nicklas Sigurdh

          Stockholms Wushu Skola

Herrar Sanshou
 -60 kg: Mikael Selin, MAI Wing Chun Eskilstuna
-65 kg: Kevin Arroyo, Södermalms Shaolin
-70 kg: Besim Sejdiu, Westerås Tai Nui
-75 kg: Björn Kjöllerström, Södermalms Shaolin
-80 kg: Johan Larsson, Landskronas Asiatiska

          Förening
-85 kg: Johan Bergman, MAI Wing Chun
-90 kg: Claes Oliveskog, MAI Wing Chun Eskilstuna
+90 kg: Hayes Jemide, Södermalms Shaolin

Damer Sanshou
-56kg: Tereze Lindberg,Landskronas Asiatiska

          Förening
-60kg: Hanna Sillén, Södermalms Shaolin
-65kg: Ylfa Olafsdottir, Quan Fa Uppsala

VM i Macau

brons Hanna Sillén, -60 kg
brons Anders Persson, -65 kg

Den starka svenska truppen i VM i Macau 2003.
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Vänsterspalten från toppen:
Stefan Stenudd tog 6 dan i aikikai 2003.      Foto: Magnus Hartman
En uppvärmning på budogymnasiet i Haninge.
Johan Ingholt coachas av sin bror Martin på Swedish Open.
Shorinjikempouppvisning på DM i Stockholm 2003.

Högerspalten från toppen:
Från Lillsvedslägret.                           Foto: Jan Nevelius
Generalsekreterare Javier Escalante och iaidolandslagets coach
Henrik Engelkes på öppet hus i  kansliets nya lokaler.


