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Ordföranden har ordet

Terèze Lindberg tog EM-
silver i wushu och EM-
brons i kickboxning.

Marcus Forsell Stahre
tog EM-silver i jodo
2004.

Verksamhetsåret 2004 visade på fortsatta
framgångar för Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. För fjärde året i rad
växte förbundet, både i antal utövare och
föreningar. Förbundet har nu över 40.000
utövare och är därmed på väg att passera den
tidigare toppnoteringen från 1996. En del av
ökningen beror på de arter som under senare
år kommit med i förbundet – kickboxning och
capoeira 2003 samt filippinska kampsporter
2004 – men glädjande nog ökar även de i
förbundet äldre arterna.

Också de idrottsliga framgångarna på
elitnivå har varit betydande. År 2004 tog flera

arter i förbundet –
iaido, jodo, ju-jutsu,
kickboxning och
wushu – 18
medaljer i
internationella
mästerskap. Det var
nästan lika många
som under det
exceptionella året
2003.

SB&K och dess arter visar också
framfötterna genom att organisera
internationella mästerskap. I november ägde
iaido-EM och jodo-EM rum i Stockholm. Det
var ett välorganiserat evenemang, som
förutsatte stora arbetsinsatser från främst
personer inom kendosektionen. Tävlingarna
innebar dessutom stora framgångar för en rad
svenska utövare. I augusti 2005 anordnas
International Taido Convention och taido-VM i
Göteborg och ju-jutsusektionen har fått
förtroendet att arrangera VM i ju-jutsu 2008 i
Malmö. Det finns all anledning att stödja även
dessa stora evenemang.

Ett uttryck för att förbundet seglar i medvind
och att detta uppfattas också i vår omgivning
är att RF i sitt bidragsbeslut för perioden 1 juli
2005 – 30 juni 2006 gett SB&K en ökning med
10 %. Detta skedde i ett sammanhang där
flertalet övriga specialidrottsförbund fick

oförändrade eller minskade bidrag från RF. Vi
anser att vi alltjämt missgynnas vad gäller
storleken på bidraget men RF:s beslut var ändå
ett steg i rätt riktning.

Förbundets utbildningsverksamhet får en
allt större bredd och omfattning till gagn för
våra arter. För tredje gången togs elever in till
Budogymnasiet i Haninge och sammanlagt går
nu 11 elever denna utbildning med inriktning
på karate. Några elever har nått en sådan
nivå, att de har fått delta i juniorlandslagets
träningsläger. I övrigt handlar verksamheten
till stor del om att genomföra olika
instruktörsutbildningar men också att erbjuda
en elitsatsning i samband med högskole-
utbildningar och högre tränarutbildning. Även
vad gäller budo för utövare med funktions-
hinder har verksamheten under 2004 varit
livaktig.

Informationsverksamheten utvecklas och
förbättras successivt. Central är hemsidan,
som fick en ny och förbättrad utformning
under året. Nyhetsbevakningen har förstärkts.
Antalet besökare är nu högre än någonsin
tidigare. Hemsidans diskussionsforum är en
central mötesplats för många utövare som
önskar diskutera frågor som berör förbundet
och dess olika arter. Till detta kommer ett
månatligt nyhetsbrev som redan fått en
betydande spridning. Även annat
informationsmaterial tas fram i form av
broschyrer, flygblad, bildmaterial och en
monter som kan användas vid tävlingar och
andra evenemang.

Förbundet arrangerade två konferenser
under år 2004. Den ena ägnades åt att
diskutera den s.k. knockoutfrågan och var ett
led i medicinska kommitténs arbete med att
analysera och ta fram förslag hur man kan
minimera skaderisken vid utövande av våra
arter och på ett betryggande sätt hantera de
skador som ändå uppkommer. Medicinska
kommittén lade i början av december fram en
rapport med sina överväganden i dessa frågor.

Den andra konferensen ägnades åt en rad
organisatoriska frågor, däribland förbunds-
styrelsens storlek och sammansättning,

Leif Sunje tog EM-guld i
iaido i EM i Stockholm 2004.

Ebba Lexmark (tv) och Hanna
Sillén tog EM-guld i wushu 2004.
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Maria Engström tog
VM-brons 2004.

Martin Lindberg tog
EM-silver i iaido 2004.

Patrik Sjöstrand tog
EM-brons i kickboxning.

distriktsförbundens roll och hur våra arter ska
organiseras i sektioner. De synpunkter som
kom fram under dessa båda konferenser
kommer också att vara ett viktigt underlag för
förbundsstyrelsens och förbundsstämmans
ställningstaganden.

Vårt förbund har fortfarande mycket
begränsade resurser, även om situationen har
förbättrats de senaste åren på grund av ökade
medlemssiffror, avgiftshöjningen 2004 och
ökade bidrag från RF. Årets resultat var
- 384.841 kr. De närmast föregående åren har
förbundet genom en sträng kostnadskontroll
och tydliga prioriteringar haft betydande
överskott. Detta har inneburit att det har
ackumulerats ett eget kapital på 1.738.713 kr.
Det kan bedömas vara en tillfredsställande
buffert för att kunna möta oförutsedda
kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Till följd av de ökade intäkterna var det
möjligt att år 2003 utöka kansliet från två till
tre personer. Vi har ett väl fungerande kansli
med anställda som arbetar hårt och hängivet
och bemödar sig om att ge god service till
medlemmarna men även att möta omvärldens
växande efterfrågan på information om våra
arter. För att säkerställa att servicen – inom
ramen för våra resurser – svarar mot
medlemmarnas önskemål, har förbunds-
styrelsen nyligen skickat ut en enkät för att se
vilka ytterligare förbättringar som kan göras.

Förbundet seglar i medvind. Flera års hårt
och målmedvetet arbete börjar alltmer tydligt
att bära frukt. Detta är en följd av de
storartade insatser som många ledare och
utövare utför, ibland utan att de får det
erkännande som de så väl förtjänar.
Framgångarna får inte innebära att vi slår oss
till ro. Det finns mycket mera att göra och det
pågår också en rad ansträngningar som
kommer att ge resultat de kommande åren.
Kunskaperna om och förståelsen för våra arter
har ökat och det har vi all anledning att glädja
oss åt. Det är på oss själva det beror om vi
kan föra denna positiva utveckling vidare.

Erik Åsbrink

Förbundet

Idrott
Internationella framgångar

Liksom året innan blev 2004 ett år med
stora internationella framgångar för svenska
budoarter och andra kampsporter. 9 av
förbundets 15 arter tävlar internationellt.
Framstående elitidrottare inom SB&K tog hem
18 medaljer i VM- och EM-tävlingar. De 18
medaljerna fördelar sig på 3 EM-guld, 5 EM-
silver, 1 VM-brons och 9 EM-brons. Hälften av
medaljerna togs under iaido-EM och jodo-EM,
som ägde rum i Stockholm i november 2004.
Medaljörerna är följande:

Iaido
EM-guld Leif Sunje (sandan)
EM-silver Jonatan Ström (nidan)
EM-silver Martin Lindgren (yondan)
EM-silver Lag (Christian Lund, Martin

     Lindgren, Tomas Olsson)
EM-brons Lasse Cha (mudan)
EM-brons Christian Lund (godan)
EM-brons Tomas Olsson (shodan)

Jodo
EM-silver Markus Forsell Stahre (mudan)
EM-brons Anna Bjärtå (mudan)

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

Kickboxning
EM-brons Terèze Lindberg (-56)
EM-brons Patrik Sjöstrand (-81)
EM-brons Jenny Hardingz (-48)
EM-brons Caroline Ek (-65)

Wushu
EM-guld Hanna Sillén , sanshou (-60)
EM-guld Ebba Lexmark, sanshou (-65)
EM-silver Terèze Lindberg, sanshou (-55)
EM-brons Björn Köllerström, sanshou (-75)

Anna Bjärtå tog
EM-brons i jodo.

Björn Köllerström tog
EM-brons i wushu.
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Andra utmärkelser
Mats Wahlqvist, som erhöll stipendiet Årets
Budoutövare för 2002, fick 7 dan i kendo och
är därmed sannolikt den yngste europé som
erhållit denna gradering.

Domarlicenser
Emil Gustafsson, ju-jutsu tog internationell
Kamp- och Duolicens, Patrik Svenberg, wushu
tog internationell Taolulicens, Fredrik Ålander,
karate, tog EKF kumite Referee A-licens, Ove
Viggedal, karate, tog EKF kumite Referee A-
licens och Peter Sahlberg, karate, tog EKF
kumite Judge B-licens.

Årets Idrottsprestation
För fjärde gången delades stipendiet Årets
Idrottsprestation (tidigare kallades stipendiet

Årets
Budoutövare)
ut i samband
med
förbunds-
stämman den
20 mars
2004.
Utmärkelsen
gällde
framstående
idrottslig

prestation under år 2003. Den gick till Terèze
Lindberg för hennes EM-guld m.m. i
kickboxning. Stipendiet uppgår till 10.000 kr.
Vid förbundsstämman den 12 mars 2005
kommer det att tillkännages vem som mottar
stipendiet för år 2004.

Stipendiemottagare:
2000 Lotta Berger, karate
2001 Ulf Evenås, aikido
2002 Mats Wahlquist, kendo
2003 Terèze Lindberg, kickboxning

Handslaget
År 2004 var det första året för den stora
satsningen Handslaget, med betydande
bidragspengar att fördela inom idrottsrörelsen
under totalt fyra år. Vårt förbund fick totalt
530.000 kr. att fördela det första året. Vi fick in
61 ansökningar från klubbar runt om i landet,
med mängder av idéer om hur pengarna
kunde användas i satsning på utökad
verksamhet, tjejer och kvinnlig elit, barn och
ungdom, utbildning, samarbete med skolorna
m.m. Det totala beloppet för alla
ansökningarna var långt över tillgängliga
medel, så en särskild grupp inom
förbundsstyrelsen gjorde ett urval, där 20
ansökningar godkändes.

I slutet av året gick också ansökningstiden
för det andra handslagsåret ut. Denna gång
har förbundet nära nog tre gånger så mycket
pengar att fördela: 1.451.000 kr. Totalt 80
ansökningar har kommit in, med summa
ansökta belopp på nästan 3,5 miljoner kr.
Beslut om fördelning av dessa medel sker i
början av verksamhetsåret 2005.

Kommittén för budoutövare
med funktionshinder
I aktiviteter betraktat har år 2004 varit ett av de
mest innehållsrika åren i kommitténs historia.
Förutom de saker som nämns här, har en mängd
vardagliga aktiviteter genomförts ute i klubbarna
som är värda all respekt och uppskattning.

Mycket av verksamheten har varit inriktad
på att åka till framför allt fritidsgårdar och
skolor och berätta om möjligheter med budo
för funktionshindrade. Detta har lett till att nya
elever har blivit intresserade av att träna, att
kommittén kunnat bygga nätverk mellan
strategiska samarbetspartners och att personal
inom fritidssektorn har informerats om budo
som alternativ fritidssysselsättning. Besöken
har följts upp och kommitténs ordförande Mike
Wall har hållit privatpass med intresserade
barn. Dessutom bjöds Mike Wall till Åhus av
handikapprörelsen för att informera om fysisk
träning och budo.

Inbjudna av japanska sportministeriet var
Mike Wall, Pontus Johansson från Boden och
Pontus två elever Margareta Johansson och Ida
Hansson i Japan den 14 juli - 5 augusti för att
informera om förbundets arbetsmetoder när
det gäller budo för funktionshindrade.
Kontakter knöts som kan leda till ett fortsatt
gott samarbete mellan Sverige och Japan. Ett
10-tal seminarier genomfördes runt om i Japan
och överallt var intresset stort. De svenska
representanterna pekade på fördelarna med
den svenska modellen och kunde därefter
konstatera att mångas ögon hade öppnats och
en mängd f.d. skeptiker hade ändrat sin syn på
arbetet.

I augusti hölls ett instruktörsutbildnings-
möte, där deltagarna fick ta del av det arbete
som förbundets kommitté arbetat fram då det
handlar om arbetsmetoder för
funktionshindrade. Därefter var det dags för
ett styrgruppsmöte, som syftade till att öka
aktiviteterna för funktionshindrade barn och
ungdomar.

En grupp blivande idrottslärare från Japan
besökte Norrbotten. Det var tredje året i rad
som utbytet skedde, där kommunerna i Piteå,
Luleå och Boden samt Norrbottens handikapp-
idrottsförbund var engagerade. En av initiativ-

Mats Wahlkvist, Ulf Evenås och Lotta
Berger har alla fått utmärkelsen. Den
fjärde är Terèze Lindberg som ses på bild
nere i högra hörnet på sida 4.
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tagarna var karatekan Pontus Johansson, som
är ansvarig för budoverksamheten för
funktionshindrade inom Norrbottens
handikappidrottsförbund.

Helgen den 10-12 september var Mike Wall,
Pontus Johansson och Margareta Johansson
inbjudna till Ungern för att förklara sina
träningsprinciper för funktionshindrade för
intresserade instruktörer och utövare.

I november drogs ett projekt igång med
Munkhätteskolans 16 gravt funktionshindrade
elever. Målet är att budoklubbar från Malmö
ska fortsätta arbetet under åren 2005-2006.

Medicinska kommittén
Huvuduppgiften för kommittén under året var
att på uppdrag från förbundsstämman
kartlägga förhållandena inom förbundets olika
idrotter utifrån medicinska aspekter vad avser
regler samt resurser och befogenheter i
samband med tävling, uppvisning och träning.
Kommittén skulle som ett resultat av
kartläggningen föreslå de åtgärder som
kommittén ansåg nödvändiga för att
åstadkomma en tillräckligt låg skaderisk.
Kommittén hade även möjlighet att utifrån
medicinska utgångspunkter bedöma om
utformningen av 1 kap 1 §, andra meningen
(den s.k. knockout-regeln) i förbundets
stadgar är ändamålsenlig eller om det finns
skäl att ändra den nuvarande regleringen.

Den 17 oktober anordnade förbundet en
konferens i knockoutfrågan, till vilken
representanter för samtliga sektioner och arter
bjudits in. Även förbundsstyrelsen och
representanter för den medicinska kommittén
deltog. De synpunkter som därvid framfördes
var en viktig del av underlaget för den
medicinska kommitténs ställningstagande. I
början av december lämnade kommittén sin
rapport. Rapporten innehåller några förslag,
däribland ett förslag till knockoutdefinition.
Rapporten kommer att tjäna som underlag för
förbundets fortsatta agerande vad avser
skadehantering och synen på knockout.

Ekonomi
Ekonomiskt utfall
Verksamhetsåret 2004 slutade med ett
underskott om 334.841 kr. Härav gick den
centrala verksamheten med ett underskott om
268.922 kr. och sektionernas verksamhet
sammantaget med ett underskott om 65.919
kr. Underskottet centralt skapades delvis av
oförutsedda kostnader i samband med
förändringar i personalstyrkan på kansliet samt
eftersläpande lokalkostnader i samband med
kansliets flytt från Idrottens hus 2003. En stor

del av underskottet var dock planerat och
framgick av den budget som fastställdes vid
2004 års stämma.

Av förbundets totala intäkter om 6.150.035
kr härrörde liksom tidigare år huvuddelen –
närmare bestämt 89 % - från två källor:
ordinarie statsbidrag kanaliserade via RF om
2.706.500 kr. och medlemsavgifter (inkl.
försäkringspremier) om 2.763.582 kr.
Kostnadsfördelningen under verksamhetsåret
har i huvudsak sett ut på följande vis:

Sektionerna 1.944.000
Kansli 1.839.000
Försäkring    827.000
Information    389.000
Utbildning    115.000
Förbundsstyrelse    135.000
Årsmöte    130.000

Förbundets egna kapital minskade i och
med underskottet till 1.738.713 kr.

Den ekonomiska redovisningen framgår av
förbundets förvaltningsberättelse. Förbundets
bokföring och ekonomihantering har liksom
tidigare år handhafts av RF:s Ekonomitjänst.
Ekonomiansvarig inom förbundsstyrelsen är
förbundskassör Michael Bergman.

Förbundets försäkring
Förbundets försäkring ger ett bättre skydd än
individuella försäkringar som kostar det
femdubbla. C:a 80% av dem som anmäler sin
skada får ersättning. I övriga fall bedöms det
vara en förslitningsskada eller
överansträngning. För mer utsatta
(tävlingselit) finns möjlighet att teckna en
vårdförsäkring till reducerat pris under
förutsättning att vi blir ett visst antal som
köper produkten. Priset på en vårdförsäkring
ligger på ca 4.500 kr/år och rabatten skulle
kunna bli avsevärd om inköpen organiserades.

En sammanfattning av försäkringen:
1 Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är kroppsskada som
uppkommer på grund av plötslig utifrån
kommande påverkan som oförutsett drabbar
den försäkrade.
2 Under vilken aktivitet uppkom olyckan?

Försäkringen gäller för skador som
uppkommer i och utanför hemorten under
träning, tävling, läger, uppvisning eller på
vägen till eller från någon av dessa aktiviteter.
Aktiviteten måste vara normal eller
sanktionerad av förbundet för att försäkringen
skall gälla. Olycksfall är t.ex. om man snubblar,
blir kastad och landar felaktigt, får en spark
osv. Exempel på besvär som inte ger
ersättning är förslitnings- och överbelastnings-
skador.
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3. Vad är orsaken till olyckan?
Var det egen rörelse som p.g.a. någon yttre

påverkan blev fel eller var det en påverkan/
aktivitet från en motståndare som orsakade
skadan så är det troligtvis en ersättningsbar
skada. Är det däremot en skada som
uppkommer i en normal rörelse och utan
någon yttre påverkan så utgår troligtvis ingen
ersättning. Skador på hälsenor och korsband
ersätts dock alltid om de går av helt.
4. Vilken typ av ersättning kan du få?

-Akutersättning upp till 2 364 kr under 2005.
- 10% invaliditetsgrad ersätts med 25.000 kr.
-Riktigt allvarliga skador ersätts med upp till

      500.000 kr.
-Tandskada ersätts med max 23 640 kr, för

      tandbehandling.
-Kläder och glasögon kan ersättas.
-Vid dödsfall (oavsett orsak) betalas alltid

      25.000 kr ut.

Internationellt stimulansbidrag
För år 2004 fick SB&K ett internationellt
stimulansbidrag från RF om 55.000 kr. Bidraget
knöts till två olika ändamål: Kontaktskapande
aktiviteter i internationella sammanhang för
ledande funktionärer (30.000 kr.). Funktionärs-
utbildning för funktionärer till jodo/iaido EM i
Stockholm (25.000 kr.).

I slutet av året beslutade RF att SB&K skulle
få ett internationellt stimulansbidrag om
111.000 kr. för år 2005. Av bidraget avser
70.000 kr. stöd till International Taido
Convention, som äger rum i Sverige 2005 samt
30.000 kr. stöd till shorinjikempo och 11.000
kr. stöd till kickboxning för olika internationella
sammankomster 2005.

Utbildning/utbildningskommittén
Förbundets utbildningsverksamhet hanteras
huvudsakligen inom utbildningskommittén.
Frågor rörande Riksidrottsgymnasiet (RIG),
även kallat Budogymnasiet, hanteras av RIG-
gruppen. Verksamheten har under året främst
varit inriktad på att genomföra
instruktörsutbildningar samt Budogymnasiet
men även att erbjuda en elitsatsning i samband
med högskoleutbildningar och högre
tränarutbildning. Kommittén har haft en
gemensam konferens tillsammans med
utbildarna. Arbetet har fortsatt med att utforma
administration, kursmateriel och kursplaner.

Gemensam instruktörsutbildning
Utbildningskommittén har under verksamhets-
året genomfört fem gruppinstruktörsutbildningar.
Dessa genomfördes med fulla grupper på Bosön,
i Skövde, Linköping, Växjö samt på Bosön igen.

Den första barninstruktörskursen genomfördes
framgångsrikt i Linköping. De planerade
kurserna i Malmö, Skövde och Göteborg har
senarelagts till vintern 2005. Klubbinstruktörs-
utbildning och barninstruktörsutbildning har
legat i fokus. Tyvärr har det inte varit möjligt att
genomföra de planerade klubbinstruktörs-
kurserna men dessa kurser avses bli genomförda
så snart det är möjligt.

Kursernas upplägg visar att även de nya
arterna i förbundet har ett stort utbyte av
utbildningarna. På så vis kan förbundets ledare
arbeta med det som är gemensamt och öka
sammanhållningen i förbundet.

Det är synnerligen glädjande att kunna
erbjuda förbundets klubbar en genomtänkt
instruktörs- och ledarutbildning i samverkan
med idrottsrörelsen, samtidigt som förbundets
särart värnas. Dessutom kommer den att
accepteras i ett EU-perspektiv. Utbildnings-
kommittén har redan fått ansökningar om
ENSSE-4, 5-licenser, vilket är mycket glädjande.

Instruktörsutbildare:
Andreas Brotanek, Ove Viggedal, Christer

Ringblom, Fredrik Gundmark, Anders
Bergström, Håkan Nygren, Henrik Engelkes
och Michael Söderkvist

Funktionskurser och samverkan
Funktionskurserna börjar så sakta att komma.
Kommittén för budoutövare med
funktionshinder har redan haft flera trevliga
och värdefulla kurser de senaste åren. År 2004
genomförde Stockholms Budo &
Kampsportsförbund den första funktionskursen
för idrottsskador med många intresserade.
Planerat är även området coachning.

Budogymnasiet (RIG)
Vårt Budogymnasium med karateinriktning i
samverkan med Fredrika Bremergymnasierna
är inne på sitt tredje år. Eleverna har nu
etablerat sig 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
på kvällstid. De tävlade år 2004 mycket
frekvent och några elever har även deltagit i
juniorlandslagets träningsläger. Roligt är att de

Bleard Amagjekaj, Kenny Karlsson och Tim Hjelte var de tre nya
eleverna som började på budogynmasiet 2004.
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varit riktigt framgångsrika, precis vad ett
Riksidrottsgymnasium ska vara. Det har
resulterat i att två av eleverna numera är
medlemmar i juniorlandslaget. Viktigt är att
skolan och talangutvecklingen klaras samtidigt,
det är det som är grunden för ett
Riksidrottsgymnasium.

Höstterminen 2004 togs fem elever in på
Budogymnasiet efter en uttagning den 25 april
i Stockholm. Eleverna hade därefter en kick-off
på Lillsveds Idrottsfolkhögskola den 12-13 juni.
Det gör att vi haft 11 elever under året.
Rekryteringsarbetet inför fjärde årskullen
började i september med information på
ungdomstävlingar. Därefter har det gjorts
direktutskick till alla karateklubbar mm.

Utvärderingen av årets RIG-verksamhet har
gjorts i samverkan med Fredrika
Bremergymnasiernas rektor Gunilla Melin,
tränaren Omar Ahmedin och Michael
Söderkvist som representant för förbundet.

Högre tränarutbildning
SB&K:s utbildningsplan strävar efter en
helhetssyn på utbildningsfrågor. När RF
startade en pilotomgång av den nya högre
tränarutbildningen 2003 gladdes vi åt att
förbundet fått en plats. Den erfarne
klubbledaren Leif Hermansson genomgår f.n.
den 1-3 år långa tränarutbildningen.
Utbildningstakten bestämmer deltagarna
själva. Under året började den kände
värmlandsinstruktören Lennart Larsson, som
andre elev från SB&K, utbildningen.

Campus Haninge
Att kunna fortsätt med en elitsatsning trots
högskolestudier är inte lätt. Utbildnings-
kommittén har därför tillsammans med
förbundsstyrelsen välkomnat möjligheterna 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. F.n. är
rekryteringen inför intaget till hösten 2005 i
full gång. Det ska bli spännande att se vilka
som söker från SB&K.

Utbildningsansvarig inom förbundsstyrelsen
är Michael Söderkvist, som även är ordförande
i utbildningskommittén och i RIG-gruppen.

Information och kommunikation
Ny hemsida
Den 13 maj lades den nya formgivningen av
förbundets hemsida upp. Då hade den fått en
radikal ansiktslyftning och en hel del nya
funktioner. Arbetet med att uppdatera, förbättra

och bygga ut hemsidan fortsätter hela tiden.
Här finns en stor mängd viktig information som
klubbledare, utövare, nyfiken allmänhet och
medier är intresserad av. Dessutom finns
möjlighet att beställa diplom, skriva ut
blanketter, ändra kontaktuppgifter för klubben
och mycket annat. Antalet besökare har stadigt
ökat och är nu uppe i c:a 20.000 besök i
veckan. I kontakt med medlemmar, allmänhet
och medier märks att många hittar dit och får
den information de söker.

Nyhetsbrev
Saknaden efter Budoinfo har hos vissa varit
stor. Hemsidan har varit en ersättare men i
november 2004 lanserades också ett
nyhetsbrev med de viktigaste nyheterna och
information från förbundet. Det fick snabbt flera
hundra prenumeranter. Nyhetsbrevet skickas ut
med e-post en gång i månaden och är öppet för
vem som helst att prenumerera på.

Nyhetsbevakning
En av hemsidans viktiga funktioner är att den
med några få undantag uppdateras med
nyheter varje dag. Det handlar om allt från
förbundets medaljörer, satsningar inom
Riksidrottsförbundet och information från
förbundet till idrottsvetenskapliga rön.  En del
av nyheterna blir också pressmeddelanden
som skickas till medier runtom i Sverige.
Dessutom är det dagligen många - medier,
myndigheter, allmänhet och medlemmar - som
hör av sig med frågor och funderingar.

Mer intensivt mediearbete
Kampsporterna lever tyvärr i medieskugga men
under 2004 har ett mer intensivt arbete med
att försöka få medierna att rapportera om våra
idrotter inletts. Medierummet på förbundets
hemsida har utvecklats och byggts ut och
kansliet har haft mycket kontakt med olika
reportrar. Oftast är det ett otacksamt arbete
men vid några tillfällen har det gett frukt. Det
har blivit fler tidningsartiklar, en ökning med
ungefär 7%. Under EM i iaido och jodo samt VM
i ju-jutsu resulterade arbetet bl.a. i inslag i
både tv och radio och ett TT-telegram som blev
spritt till medier i hela landet.

Samarbeten
Vid flera tillfällen under åren har förbundet
samarbetat med filmbolag, festivaler och andra
organisationer. Det har resulterat i att
förbundet har synts och kunnat sprida
information i samband med olika publika
evenemang. Bland annat har förbundet
medverkat i en tävling vid lanseringen av
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filmen “Kill Bill 2” på video, där första pris var
att prova på kendo. Förbundet har också varit
på plats vid kampsportsuppvisningar under
evenemanget “Tokyo Style in Stockholm”,
ordnat medlemsrabatt vid Stockholms
filmfestival och inlett ett  samarbete med
filmbolaget Sandrew Metronome angående den
kinesiska filmen “House of the Flying Daggers”.
Dessutom har förbundet medverkat i en
broschyr om olika idrotter som
Skolidrottsförbundet distribuerat i skolorna.

Informationsmaterial
Arbetet med att ta fram informationsmaterial
pågår ständigt. Under 2004 har hemsidan
kompletterats med faktarutor om alla idrotter
och en broschyr med information om alla
idrotter. Materialet har också kompletterats
med informationssammanställningar, tips och
råd för medier, för landslagsledningar och
tävlingsarrangörer, samt flygblad med de olika
idrotternas tävlingsregler.

Dessutom har en fotograf anlitats för att ta
bilder på våra idrotter. Bilderna har till att börja
med använts för att tillverka skärmar att
användas vid tävlingar, uppvisningar,
förbundsstämmor och andra evenemang.
Under året har en monter, som innehåller bord,
skärmar och diverse reklammaterial, tagits
fram. Den ska kunna användas vid tävlingar,
uppvisningar och andra tillfällen där förbundet
vill synas. En klubbledarpärm har också tagits
fram och lagts upp på hemsidan.

Informationsansvarig i förbundsstyrelsen är
Stefan Stenudd. På förbundskansliet är det
främst Marija Fischer, förbundsinformatör, som
arbetar med hemsidan och övriga
informationsfrågor.

Organisation och medlemmar
Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 20 mars 2004 var
79 föreningar representerade med sammanlagt
113 röster. Till mötesordförande valdes Ulf
Lönnqvist. Som gäst och talare deltog Marko
Ervasti chefredaktör för tidningen Fighter
Magazine. I anknytning till förbundsstämman
anordnades också uppvisningar i vissa av
förbundets arter.

Förbundsstämman beviljade i enlighet med
revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Förbundsstyrelsen lade fram en proposition
angående tydligare kriterier för inval/
uteslutning av föreningar. Propositionen antogs
av förbundsstämman.

Till förbundsstämman hade lagts åtta
motioner. En motion föreslog bl.a. att regeln i

stadgarna om att knockout inte får vara
vinstgivande moment skulle tas bort.
Förbundsstämman beslöt på förbundsstyrelsens
förslag att motionen skulle avslås samt att
Medicinska kommittén skulle få i uppdrag att
utifrån medicinska utgångspunkter föreslå
erforderliga åtgärder för att åstadkomma en
tillräckligt låg skaderisk.

I fem motioner föreslogs att filippinska
kampsporter (FMA), krav maga, savate,
shootfighting respektive thaiboxning skulle bli
godkända arter inom förbundet. Därtill förelåg
en ansökan utifrån om att FMA skulle bli en
godkänd art inom förbundet. Förbundsstämman
beslöt på förbundsstyrelsens förslag att avslå
fyra av motionerna men bifalla motionen och
ansökan om att FMA skulle bli en godkänd art
inom förbundet.

I en motion föreslogs bildande av en
shorinjikemposektion. Förbundsstämman beslöt
enligt förbundsstyrelsens förslag att avslå
motionen samt att shorinjikempos framtida
organisatoriska ställning inom förbundet prövas
inom ramen för den fortlöpande organisatoriska
översyn som görs inom förbundet.

I en motion föreslogs namnbyte på Stora
Grabbars Märke. Flera alternativa namnförslag
lämnades. Förbundsstämman beslöt på
förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen
samt att det nya namnet skulle lyda “Stora
Grabbars och Tjejers Märke”.

Förbundsstämman beslöt att bifalla
förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan
för 2004. Förbundsstämman beslöt att bifalla
förbundsstyrelsens förslag att medlemsavgiften
för 2005 skulle ligga kvar på oförändrad nivå.

Till styrelsen valdes följande personer:
(invalsår i styrelsen anges inom parentes)
Erik Åsbrink, förbundsordförande (2000)
Leila Orre, vice förbundsordförande (nyval)
Michael Bergman, förbundskassör (2002)
Michael Söderkvist, utbildningsansvarig (2001)
Stefan Stenudd, informationsansvarig (2001)
Kristina Nilsson, övrig ledamot (2003)

Vidare fastställdes att sektionsordförandena
     skulle ingå i styrelsen:

Jöran Fagerlund, ordförande aikido (2001)
Emil Gustafsson, ordförande ju-jutsu (2002)
Michael Sjölin, ordförande kampsport (nyval)
Owe Stjernström, ordförande karate (1994)
Leif Sunje, ordförande kendo (2003)
Patrik Svenberg, ordförande wushu (2003)

Juridiska nämnden
Juridiska nämnden behandlade under året två
ärenden, i bägge fallen genom beslut per
capsulam. Utöver detta sammanträdde
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nämnden vid två tillfällen, den 13 mars och
den 10 oktober. Nämnden färdigställde under
året två kurspaket om vardera ca en
lektionstimme att användas exempelvis i
samband med förbundets konferens- och
utbildningsverksamhet.

Den ena kursen riktar sig till alla som
kommer i kontakt med förbundets rättsliga
verksamhet som den definieras i nämndens
reglemente och omfattar en översikt över
detta system och allmän föreningsjuridik.

Den andra kursen vänder sig i första hand
till ledamöter i BKF och behandlar BKF:s roll
som första instans i samband med
handläggning av disciplinärenden. Ordförande i
Juridiska nämnden är Lars Tegelberg.

Medlemsutvecklingen
För fjärde året i rad ökade antalet utövare
inom förbundet kraftigt. Antalet utövare steg

med 2.000
(+5,2 %) till
40.606.
Sedan år
2000 har
antalet
utövare ökat
med drygt
10.000 eller
med 33,4%.
Genom att
passera
40.000-
nivån har
ett viktigt
etappmål
uppnåtts på

vägen till ett av de mål som uttrycks i VISION
2007, antagen av förbundsstämman 2003.
Målet innebär att förbundet vid utgången av år
2007 ska ha lyckats rekrytera minst 50.000
utövare. Den tidigare toppnivån från
verksamhetsåret 1996 med 41.007 utövare
ligger nära och bör kunna passeras under
loppet av år 2005.

Ett viktigt bidrag till ökningen är de inom
förbundet “nya” arterna – kickboxning,
capoeira och filippinska kampsporter – som
tillkommit de senaste åren. Vid utgången av år
2004 hade dessa arter 1.884 utövare inom
förbundet. Det innebär likväl att den
ojämförligt största ökningen sedan år 2000 –
med drygt 8.000 utövare – avser de inom
förbundet “gamla” arterna, dvs budoarterna
och wushu. Av det totala antalet utövare i
förbundet utgörs 31,8% av kvinnor och 68,2%
av män.

Även antalet föreningar ökade kraftigt –

från 682 år 2003 till 760 år 2004. Totalt fick
förbundet 93 nya föreningar, samtidigt som 15
föreningar beviljades utträde, i det stora
flertalet fall på grund av upphörd verksamhet
eller bristande betalning. Flertalet sektioner
uppvisade ökningstal för såväl antalet utövare
som antalet föreningar.

Utövare     -00      -01      -02     -03      -04
Aikido          4.651     5.105      5.132    5.156  5.062
Ju-jutsu        7.936     9.524    10.403  10.956  10.704
Kampsport      -            -            -         1.008    1.884
Karate       17.432*  16.240    17.191   17.492  18.545
Kendo             423       431         553       734     839
Wushu               -      2.382      3.088    3.260    3.572
Totalt       30.442  33.682  36.367   38.606 40.606

Föreningar
Aikido              95          99         101       106       104
Ju-jutsu          116        121         124       125      142
Kampsport      -             -              -           13       44
Karate          358*        313         330       337     344
Kendo              24          26           30        32       43
Wushu            -             46           55         69       83
Totalt            593        605         640      682     760

_______________________
* Inklusive wushu

Förbundet har 15 arter, fördelade på de sex
sektionerna. Antalet utövare inom respektive
art framgår av nedanstående tabell.
karate  17.158
ju-jutsu  10.704
aikido    5.062
wushu    3.572
kickboxning    1.541
taido      533
kendo      530
ninpo taijutsu      519
shorinjikempo      335
capoeira      308
iaido      168
jodo        98
filippinska kamparter       35
naginata        26
kyudo        17
Totalt           40.606

Filippinska kampsporter – ny art inom förbundet
På förbundsstämman i mars 2004 beslöts att
filippinska kampsporter (FMA) skall vara en
godkänd art inom förbundet. Vid årets slut fanns
2 föreningar med 35 utövare med inriktning på
FMA. FMA är en del av kampsportssektionen.

Nya kampsporter i Budo & Kampsportsförbundet
Intresset hos en rad kampsporter, som idag
står utanför Riksidrottsförbundet, att ansluta
sig till RF och vårt förbund är fortsatt stark. Till
förbundsstämman den 12 mars 2005 föreligger
ansökningar om att välja in tre kampsporter –
glima, krav maga och shootfighting
(amatörverksamheten). Förbundsstyrelsen

De filippinska kamparternas representant
Michael Marlow (th) gratuleras till inträdet i
förbundet av ordförande Erik Åsbrink.
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kommer att yttra sig över dessa ansökningar
som underlag för förbundsstämmans beslut.

Styrelser
Styrelsesammanträden
Förbundsstyrelsen har under år 2004 haft 11
protokollförda sammanträden, varav 4 före
förbundsstämman (med den dåvarande
styrelsen) och 7 efter förbundsstämman (med
den nuvarande styrelsen). Styrelseledamöterna
har deltagit enligt följande:

Föregående    Nuvarande
styrelse    styrelse

Erik Åsbrink 4     7
Cecilia Bröms 2     -
Leila Orre -     7
Michael Bergman 3     5
Kristina Nilsson 4     5
Michael Söderkvist 2     6
Stefan Stenudd 4     5
Jöran Fagerlund 4     6
Emil Gustafsson 4     6
Michael Sjölin 3     6
Owe Stjernström 4     0
Leif Sunje 4     5
Patrik Svenberg 4     1

Valberedningens sammankallande Irene
Brändström och Christian Lund adjungerades
till förbundsstyrelsens möte den 8 februari
2004. Förbundets generalsekreterare Javier
Escalante och kansliets övriga personal har
regelmässigt varit adjungerade till
förbundsstyrelsens möten.

Medicinska kommittén
Ordförande: Robert Wanat
Ledamöter: Dariuz Trojanowski, Kennet

Knutsson och Ingemar Sköld.

Kommittén för budoutövare
 med funktionshinder

Ordförande: Mike Wall
Ledamöter: Pontus Johansson, Amanda

Golert, Leif Hermansson, Silja Hermansson och
Ulf Jordung.

Utbildningskommittén
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Anders Bergström, Henrik

Engelkes, Håkan Nygren och Mikael Sjögren.

RIG-gruppen
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Omar Ahmedin, tränare, karate
Lotta Berger, junior-/kadettlandslaget i karate
Gunilla Melin, rektor, Fredrika Bremer-

gymnasierna,
Per-Åke Olsson, gymnasieansvarig, Haninge

kommun

Juridiska nämnden
Ordförande: Lars Tegelberg
Vice ordförande: Gabriel Berg
Ledamöter: Gunnar Hoffsten, Marc Tullgren

(t.o.m. 14/12), Johanna Lampinen och Anette
Persson Sunje.

Kansliet
Vid utgången av verksamhetsåret hade
kansliet tre anställda: Javier Escalante, tf
generalsekreterare och chef för kansliet, Marija
Fischer, förbundsinformatör, Cynthia Lo,
förbundskanslist (t.o.m. 18/3), Mona Thun,
förbundskanslist (fr.o.m. 13/9).
Förbundsstyrelsens kansliansvarige har varit
Erik Åsbrink.

Revisorer
Av förbundsstämman valda revisorer:
Tomas Forslund, aukt. revisor, Ernst &

Young (1998)
Annika Löfström (2000)
Michel Forss, suppleant, aukt. revisor, Ernst

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

revisor, Deloitte & Touche

Valberedning
Irene Brändström, sammankallande (2000)
Christian Lund (2001)
Susanna Tandler (1997)

Budo – och kampsportsdistrikt
BKF-distrikt          Utövare              Föreningar
Bohuslän-Dal                    586                       19
Dalarna                            820                       20
Gotand                            193                         7
Gästrike-Hälsinge             873                        18
Göteborg                       3.794                       59
Halland                            805                       22
Jämtland-Härjedalen         425                         9
Medelpad                         706                       12
Norrbotten                    1.078                        24
Skåne                           5.685                       97
Stockholm                   10.824                     188
Sydöstra                       3.514                       69
Södermanland               1.022                       24
Uppland                        1.695                       31
Värmland                      1.417                       31
Västerbotten                 1.739                        27
Västergötland                1.764                       32
Västmanland                 1.160                        18
Ångermanland                  387                         8
Örebro                             420                       15
Östergötland                 1.699                        30
Summa                      40.606                      760
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Sektion                      BKF-distrikt
Aikido                               20   (of.)
Ju-jutsu                            21   (of.)
Kampsport                         13   (of.)
Karate                               21   (of)
Kendo                               12   (of.)
Wushu                              17   (of.)

BKF-distrikt                     Ordförande
Bohuslän-Dal Tommy Magnusson
Dalarna Mohsen Zandieh
Gotland Stefan Jönsson
Gästrike-Hälsinge Eric Jansson
Göteborg Thomas Leinfors
Halland John Östbjerg
Jämtland-Härjedalen Bitte Nilsson
Medelpad Kent Larsson
Norrbotten Pontus Johansson
Skåne Leif Almö
Stockholm Gustaf Westerlund
Sydöstra Sverige Daniel Petersson
Södermanland Vakant
Uppland Vakant
Värmland Lennart Larsson
Västerbotten Jan Wiklund
Västergötland Roy Davidsson
Västmanland Vakant
Ångermanland Jan Lundberg
Örebro Micke Korths
Östergötland Vakant

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är med
sin mångskiftande verksamhet anslutet till ett
stort antal internationella förbund 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 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, styrelseledamot
Kai Löfgren-Shimasue, IT-chef
Jöran Fagerlund, revisor
International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund, ordförande
Bertil Bergdahl, sekr. i utvecklingskommittén
Ola Johansson, ordf. i

medlemsrekryteringsgruppen
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Anders Bergström, kassör
World Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkomm.
European Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkomm.

Utmärkelser

Förtjänsttecken 1
247 Anton Zelikman            Uppsala Ju-jutsuklubb
248 Karin Sahlin                 Uppsala Ju-jutsuklubb
249 Mattias Lilja                 Uppsala Ju-jutsuklubb
250  Jarmo Jussila            Uppsala Ju-jutsuklubb
252 Fredrik Ekman Linköpings Budoklubb
253 Kenneth Roslund Stockholm Aikikai
254 Olof Björk Stockholm Aikikai
255 Dan Wallgren Stockholm Goju Ryu Klubb

Förtjänsttecken 2
263 Hans-Erik Johansson    Uppsala Ju-jutsuklubb
265 Erik Grönberg Linköpings Budoklubb

Förtjänsttecken 3
150 Petar Sprem                 Ale Karateklubb

Förtjänsttecken 4
116 Thomas V. Gegerfelt Stockholm Aikikai
117 Lars Gradén Stockholm Aikikai
118 Johan Flygare Stockholm Aikikai

Förtjänsttecken 5
140 Ernesto Castro Club Castro Cocatre
                                        Självförsvar
141 Göran Eriksson Strömkarlens Karateklubb
142 Ulf Granath Farsta Karateklubb
143 Kenneth Söderlund Kista Ju-jutsuklubb
144 Lennart Karlsson Stockholm Aikikai

Stora Grabbars & Tjejers Märke
66  Johan Scheuer            GAK-Enighet & Karate-

klubb Samurai Dojo
67  Mathias Forsberg           Södertälje Ju-jutsuklubb
68  Garip Jensen             Västerås Wado Kai
                                           karateklubb
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Balansräkning

 2004        2003

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier    139 272       62 022
Långfristiga fordringar     0       14 100

Summa anläggningstillgångar              139 272       76 122

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar fakturerade      63 353       83 703
Övriga kortfristiga fordringar      63 404       64 602
Interimsfordringar               150 253       90 357
Summa kortfristiga fordringar    277 010     238 662

Kassa och bank
Postgiro     0         8 733
Bank 3 834 778  4 521 062
Summa kassa och bank 3 834 778  4 529 795

Summa omsättningstillgångar 4 111 788  4 768 457

SUMMA TILLGÅNGAR 4 251 060  4 844 579

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Reservfond   -332 000    -332 000
Balanserat överskott          -1 741 554 -1 246 935
Årets överskott/underskott    334 841    -494 618
Summa eget kapital          -1 738 713           -2 073 554

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder     -93 308    -338 596
Personlens källskatt     -28 786      -24 042
Upplupen semesterskuld     -45 868      -38 661
Upplupna sociala avgifter     -20 239      -20 592
Löneskatt     -15 375        -4 676
Interimsskulder           -2 308 771           -2 344 458
Summa kortfristiga skulder           -2 512 347 -2 771 025

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -4 251 060            -4 844 579
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Resultaträkning centralt

      2004        2003

RÖRELSEINTÄKTER
RF-anslag 2 642 000  2 223 000
Årsavgifter    884 582     822 094
Försäljningsintäkter    151 150     245 965
Övriga intäkter      76 974      0

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER           3 754 706  3 291 059

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material   -109 488        -3 980
Lokalkostnader   -488 809    -200 559
Förbrukningsmaterial   -279 652    -268 968
Resor/logi/arvode           -1 442 828           -1 225 041
Reklam/PR     -94 469    -109 213
Representation       -9 062        -2 198
Telefon/porto   -254 862    -196 427
Främmande tjänster   -237 789    -134 998
Diverse förvaltningskostnader     -25 000      -25 000
Försäkringar   -827 641              -780 080
Diverse kostnader   -215 660    -104 830
Avskrivningar                -55 630      -28 655

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER          -4 075 890 -3 099 949

Finansiella intäkter      52 985       70 385
Finansiella kostnader          -723           -493

RESULTAT   -268 922      261 002

Ingående balans     963 992      702 990

Utgående medel     695 070      963 992
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Resultaträkning aikido

  2004              2003

RÖRELSEINTÄKTER
Anslag 39 500  0
Försäljningsintäkter         233 384   77 693
Övriga intäkter          0   19 762
Årsavgifter         241 000 179 000

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER         513 884 276 455

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material        -139 031            -72 205
Lokalkostnader          -29 817    -5 707
Förbrukningsmaterial          -24 282    -8 187
Resor/logi/arvode        -253 440            -84 281
Telefon/porto          -18 811  -13 065
Representation            -9 487                 -900
Reklam/PR     -409            0
Främmande tjänster          -18 706  0
Diverse kostnader  -9 480    -1 270

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER        -503 463           -185 614

Finansiella intäkter          0            0
Finansiella kostnader          0       -300

RESULTAT 10 421   90 541

Ingående balans          114 776   24 235

Utgående medel         125 197           114 776
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Resultaträkning ju-jutsu

  2004             2003

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljningsintäkter 31 026 34 215
Övriga intäkter 31 276 14 370
Årsavgifter         498 000         364 000

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER         560 302         412 585

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material            -7 564          -18 531
Lokalkostnader            -7 439          -16 790
Förbrukningsmaterial  -2 357  -7 595
Resor/logi/arvode        -441 048        -222 893
Telefon/porto          -14 179            -4 727
Representation  -3 467          0
Avskrivningar          -21 762          0
Lämnade bidrag          0          -10 000

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER        -520 308        -301 250

Finansiella intäkter          0          0
Finansiella kostnader                 -84          0

RESULTAT           39 910          111 335

Ingående balans        109  869            -1 466

Utgående disponibla medel         149 779         109 869
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Resultaträkning kampsport

  2004      2003*

RÖRELSEINTÄKTER
Anslag    7 500 -
Årsavgifter  70 000 -

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER           77 500 -

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material     -660 -
Resor/logi/arvode          -48 599 -
Främmande tjänster          -15 000 -
Förbrukningsmaterial            -3 242 -
Telefon/porto            -1 895 -
Diverse kostnader  -1 848 -

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER          -71 244 -

Finansiella intäkter          0 -
Finansiella kostnader          0 -

RESULTAT   6 256 -

Ingående balans          0 -

Utgående medel   6 256 -

* Sektionen bildades i november 2003.
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Resultaträkning karate

  2004    2003

RÖRELSEINTÄKTER
Årsavgifter         810 000 601 000
Försäljningsintäkter           40 482   34 171
Övriga intäkter      405     7 775

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER         850 887            642 945

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material          -13 801    -1 552
Lämnade bidrag          -16 000 0
Resor/logi/arvode        -689 797          -522 931
Lokalkostnader          -65 642            -51 801
Förbrukningsmaterial          -25 409  -26 127
Främmande tjänster            -6 225            0
Telefon/porto          -45 167            -15 654
Representation            -2 457  0
Reklam/PR -5 193            0
Diverse kostnader          -43 154  -30 085
Avskrivningar          -18 929    -5 365

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER        -931 774          -653 515

Finansiella intäkter          0            0
Finansiella kostnader          0                 -215

RESULTAT          -80 887  -10 784

Ingående balans         153 598 164 382

Utgående medel           72 711 153 598
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Resultaträkning kendo

   2004              2003

RÖRELSEINTÄKTER
Anslag 0            25 000
Försäljningsintäkter 115 157  73 428
Övriga intäkter       100  23 350
Årsavgifter           105 000            60 000

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER           220 257          181 778

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material            -40 924  -5 447
Lokalkostnader            -11 300  -3 225
Förbrukningsmaterial            -39 538             -6 249
Resor/logi/arvode          -175 823           -76 976
Telefon/porto              -1 770  -1 722
Reklam/PR            0           -47 180
Diverse kostnader       -550           -10 247

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER          -269 905         -151 046

Finansiella intäkter            0           0
Finansiella kostnader            0           0

RESULTAT  -49 648  30 732

Ingående balans           243 064          212 332

Utgående medel           193 416          243 064
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Resultaträkning wushu
   2004             2003

RÖRELSEINTÄKTER
Anslag 17 500  10 000
Årsavgifter          155 000        108 000
Övriga intäkter          0    4 000

Summa rörelseintäkter         172 500         122 000

RÖRELSEKOSTNADER
Inköp material          0   -5 308
Resor/logi/arvode        -112 408 -80 162
Lokalkostnader  -9 900   -7 200
Förbrukningsmaterial            -3 080   -3 206
Telefon/porto            -6 912   -4 091
Representation          -10 393 0
Reklam/PR  -3 825   -3 491
Diverse kostnader  -4 620      -399
Avskrivningar          -13 333          -13 333

Summa röreslekostnader        -164 471        -110 208

Finansiella intäkter          0 0
Finansiella kostnader          0 0

RESULTAT   8 029  11 792

Ingående balans 11 792 0

Utgående medel 19 821   11 792
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aikido
Styrelsen
Vid aikidosektionens årsmöte år 2004, 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: Niklas Risberg.

Till sammankallande i valberedningen valdes
Wilhelm Bilhöfer. Till sin hjälp fick han Maria
Mossberg och Matts Jaakkola.

Ordföranden för sektionen har, i enlighet
med Budo & Kampsportsförbundets ordning,
varit ledamot i förbundsstyrelsen och deltagit i
dess sammanträden. Även ett par andra kända
aikidoutövare ingår i förbundsstyrelsen,
nämligen Stefan Stenudd som är
informationsansvarig och Leif Sunje som är
kendosektionens ordförande.

Sektionsstyrelsen har under verksamhets-
året hållit fem sammanträden och även haft

flitiga kontakter framför allt via e-post.
Vid årsmötet avskaffades den tidigare

uppdelningen av sektionen i s.k.
stilkommittéer. Detta berodde till stor del på
att de tidigare “stilarterna” Aikikai och Iwama
Ryu slogs ihop under år 2003. En annan orsak
var att det blev en otymplig organisation med
oklara ansvarsförhållanden för bl.a. ekonomin.
Aikikai omfattar numera ca 90 % av
aikidoutövarna i Sverige. Förutom Aikikai finns
organisationerna Ki No Kenkyukai och Tomita
Academy representerade.

Graderingskommittén ombildades under
året med anledning av sammanslagningen av
Aikikai och Iwama Ryu. Kommittén handhar på
styrelsens uppdrag dangraderingar och övriga
frågor som gäller Aikikais graderingssystem.
Den har under 2004 haft följande samman-
sättning:

Urban Aldenklint
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Jan Hermansson, hedersledamot
Jan Nevelius, sammankallande

Per Wallvide i lektagen.   Foto: Magnus Hartman
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Stefan Stenudd
Claes Wikner
I årets elfte timme fattade styrelsen beslutet

att komplettera kommittén med Lars-Göran
Andersson och Maria Mossberg och bekräftade
samtidigt att Claes Wikner valt att avgå.

Kai Löfgren-Shimasue, och Peter Jönsson
har på styrelsens uppdrag fungerat som
webbmastrar för aikidosektionens hemsida
under året.

Internationellt
Genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet
är aikidosektionen medlem i Internationella
Aikidofederationen (IAF). Svensk aikido har
sedan länge en stark position i denna
organisation. Kai Löfgren Shimasue har i flera
år varit webbmaster i IAF och därmed även
ingått i dess styrelse (Directing Committee)
som Assistant General Sekretary. Stefan
Stenudd var tidigare med i IAF:s
stadgekommitté, som under föregående år
(2003) avslutade sitt revideringsarbete.

Sveriges position stärktes ytterligare vid
IAF:s kongress i Tokyo i september 2004. En
delegation bestående av Jöran Fagerlund,
Stefan Stenudd, Kai Löfgren Shimasue och
Maria Mossberg åkte till Tokyo med föresatsen
att få Kai Löfgren och Stefan Stenudd
återvalda.

Delegationen lyckades över förväntan.
Stefan Stenudd valdes till ledamot i styrelsen
och Jöran Fagerlund valdes till revisor. Då
antalet assisterande generalsekreterare
minskades till en, avstod Kai från att kandidera
till denna post, men utsågs istället till IAF:s IT-
manager. Jöran fick även förtroendet att leda
förhandlingarna i den del som gällde
förrättning av valen.

En av de sakfrågor den svenska
delegationen drev handlade om avgifternas
effekt på länder med svaga ekonomier.
Delegationen hade ett genomarbetat förslag på
ett indexsystem där landets avgift är beroende
av dess BNP. I korthet skulle alltså fattiga
länder betala mindre än vad medlemsantalet
skulle medföra och de rika länderna mer.
Förslaget togs emot positivt av samtliga men
bordlades till nästa kongress.

Svenskars framtida ställning inom IAF ser
sammanfattningsvis ljus ut. Det finns
öppningar för svenskar på mycket höga poster
i styrelsen i framtiden.

Sverige har även mycket goda kontakter
med Hombu Dojo i Tokyo. Genom sin starka
ställning och goda organisationsförmåga har
svensk aikido sluppit vara beroende av en
enda shihan, utan flera olika utländska

instruktörer bjuds regelbundet in varje år. Ett
flertal framstående utländska
aikidoinstruktörer har besökt Sverige under
året och vid de flesta tillfällen har
sektionsstyrelsen varit representerad.

Medlemmar och klubbar
Antalet aikidoklubbar minskade något under
2004, medan medlemsantalet i princip stod
still. Vid utgången av verksamhetsåret 2004
var antalet klubbar 103. Antalet medlemmar
var 5162. Föregående år var antalet klubbar
106 och antalet medlemmar 5156.
Medlemsantalet har ända sedan mitten av
1990-talet legat på ungefär samma nivå.

Två nya klubbar invaldes i Svenska Budo &
Kampsportsförbundet under verksamhetsåret.
Dessa var:

Aikidoföreningen Aikido Dojo Vätterstaden
Luleå Aikidoklubb

Ett antal klubbar har istället sökt utträde ur
förbundet eller blivit uteslutna, nämligen:

Aikidoklubben Armvredet, Stockholm
Eskilstuna Aikido Iwama Ryu
Haga Aikidoklubb
Tsurugi Aikidoklubb Södra Vimmerby
Åsele Aikidoklubb.

Sverigelägret
Det traditionella Sverigelägret ägde detta år
rum i Uppsala. Lägret anordnas varannan påsk
av sektionsstyrelsen med god hjälp av
varierande lokala klubbar. Detta års läger  kan
inte beskrivas på annat sätt än som en
fantastisk succé. Så många svenska
aikidoutövare hade inte sammanstrålat på
samma ställe på mycket länge. Merparten av
Sveriges aikidoelit var på plats. Det var så
många som 200 utövare och 25 instruktörer
som deltog och fick uppleva många fantastiska
träningspass. Träning hölls i tre lokaler
samtidigt. Dessutom genomfördes teoretiska
seminarier i att antal ämnen.

Kvällarna blev sena med ytterst trivsamma
“after-gi” och en mycket lyckad
avslutningsfest. Dessutom hölls en uppvisning
som får sägas ha innehållit lite av det bästa
som svensk aikido har att erbjuda för tillfället.

Arrangörerna i Uppsala KFUM Aikido hade
gjort ett fantastiskt arbete. Styrelsen vill också
gärna tacka alla som kom och tränade och
förstås alla som instruerade.

Framtidskonferensen
Under helgen 27– 28 november anordnades en
framtidskonferens i Jönköping. Där
penetrerades ett antal frågeställningar kring
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svensk aikidos framtid. Inför konferensen hade
ett diskussionsunderlag sänts ut till alla
klubbar.

Under konferensen genomfördes såväl
gruppdiskussioner som en plenidiskussion.
Gruppdiskussionerna genomfördes vid sju olika
bord där en ansvarig diskussionsledare satt hela
dagen. De ämnen som penetrerades var
organisation, graderingar, utbildning och läger,
information, jämställdhet, internationellt arbete
och elitsatsning.

Styrelsen hade i första hand mellan sig
fördelat ansvaret för att leda diskussionerna.
Därutöver fick de tyngsta ledamöterna i
graderingskommittén leda diskussionerna vid
graderingsbordet och Ingrid Tinglöf, som
tidigare har arbetat med jämställdhetsfrågor i
sektionen, var gruppledare vid
jämställdhetsbordet.

Deltagarna valde själva i vilken ordning de
ville besöka de olika borden och efter 20
minuter bröt man upp och bytte bord. Det
gjorde att samtliga deltagare hann besöka alla
bord. Planeringen av gruppdiskussionerna och
genomförandet leddes av Maria Mossberg,
valberedningen, som är yrkesverksam med

liknade uppgifter.
Arrangemanget var mycket lyckat och

diskussionerna uppskattades av deltagarna.
Många spännande diskussioner har
dokumenterats och publicerats på hemsidan.
Flera informella nätverk bildades i form av
enskilda deltagare som anmälde sitt intresse
för att arbeta vidare med ett visst
diskussionsämne.

Förhoppningsvis kommer slutsatserna av
diskussionerna att leda till förslag och beslut
som innebär en utveckling av svensk aikido.

Jubiléer
Jöran Fagerlund representerade förbundet och
framförde dess varmaste lyckönskningar vid
Stockholm Aikikais 40-årsjubiléum första
lördagen i december. Stockholm Aikikai är
Sveriges äldsta existerande aikidoklubb och
har på många sätt bidragit till aikidons
framväxt i Sverige.

Här har många framstående aikidoutövare
börjat sin bana eller tränat under delar av sitt
aikidoliv. Jubileet startade med träning i
klubbens dojo i Brännkyrkahallen – samma
dojo där verksamheten startade 1964. På
kvällen följde först en middag där det bjöds på
en uppskattad asiatisk buffé samt en efterfest
som varade mycket länge.

Jöran representerade även förbundet vid
Malmö Aikidoklubbs 25 årsjubileum i
november. Jubileet bestod i ett välbesökt
träningsläger under ledning av Ulf Evenås och
en stor middag. I lägret deltog ett hundratal
utövare från stora delar av landet. Det var god
stämning på Kockums Fritid – de lokaler som
även användes vid Sverigelägret 2002.

Ett annat jubileum under året som
uppmärksammades av styrelsen var att
Vanadis Aikidoklubb i Stockholm fyllde 10 år

Dessutom representerade Urban Aldenklint
förbundet i Japan vid Kobayashi senseis 50-års
jubileum som aikidoka.

Jämställdhet
Aikidosektionen har en gällande
jämställdhetspolicy som antogs vid
sektionsstämman 2002. Denna ligger till grund
för sektionens och klubbarnas jämställd-
hetsarbete. 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. 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.
Styrelsen arbetar dock för att
jämställdhetsaspekter betonas i den
omfattande utbildningsplan som förbundet har
utarbetat. På detta sätt kan instruktörernas
kunskaper och attityder påverkas. Dessutom
anslås pengar till klubbar som vill anordna
läger med kvinnliga instruktörer.

Beroende på brister i förbundets

Barn på aikidoläger.            foto: Magnus Hartman
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rapporteringssystem finns i nuläget ingen siffra
på hur många kvinnor som tränar aikido eller
hur stor deras andel av samtliga tränande är.
Tidigare har en andel på knappt 30 % angetts.
Till nästa år har förbundets kansli lovat att ett
för detta ändamål bättre anpassat
rapporteringssystem kommer att finnas.

Ett annat – och kanske bättre - mått på
jämställdheten är andelen kvinnor bland
dangraderade. (Se mer om dangraderingar i
avsnittet om graderingskommittén nedan.) Här
märks som väntat att jämställdheten ännu inte
är fullständigt genomförd. Av alla som under
2004 uppnådde en dangrad inom
Aikikaisystemet var totalt 15 % kvinnor (se
tabell 1). Detta är betydligt lägre än andelen
av alla utövare – även om denna är mycket
osäker. Det är dock intressant att notera att
andelen är högre för de högre graderna än för
de lägre. Detta beror till stor del på fyra
framstående kvinnor i en enda klubb i
Stockholm, Iyasaka Aikidoklubb. Motsvarande
fenomen – med större andel för högre grader -
har dock uppträtt även vissa tidigare år och
kan alltså vara tecken på en ljusare framtid.

Tabell 1. Andelen kvinnor av alla som
erhållit dangrader inom Aikikai under år 2004.

     1-2 dan    3 - 5 dan    Totalt
Antal totalt 79         28          107
Antal kvinnor 10           6            16
Andel kvinnor 13 %          21 % 15 %

Den totala andelen har inte ökat det
senaste året: 2003 var den 17%. Inga
framsteg har heller gjorts i ett längre
perspektiv. Även under verksamhetsåret 1992/
93 var andelen kvinnor 17%.

Bland de instruktörer som under 2004
utnämndes till fukushidoin eller shidoin (titlar
som kan föräras instruktörer som bl.a.
uppfyller kravet på minst 2 dan respektive 4
dan och innebär kyu-graderingsrätt) - finns
inte en enda kvinna.

När man bedömer dessa siffror och hur de
utvecklas genom åren bör man ha i minnet att
jämställdheten inte bara avgörs av
förhållandena inom aikidon. 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
Den huvudsakliga källan för information är
numera internet. Detta kräver en större
aktivitet för att få informationen, men denna
kan istället lättare spridas till en vidare krets.

Aikidosektionens hemsida
www.budokampsport.se/aikido innehåller bl.a.
nyheter och information om styrelsen,
graderingar och inte minst ett kalendarium.

Webbmasters har under året varit Kai Löfgren-
Shimasue och Peter Jönsson.

Framtidskonferensen i Jönköping gav
betydelsefull information om vad
aikidosverige anser om sektionens hemsida.
Intressanta förslag och åsikter kom fram om
hur sidan skulle kunna göras mer attraktiv.
Det behövs bl.a. mer material, vilket alla
medlemmar har möjlighet att förse oss med.
Det kommer att komma upp en
“artikelavdelning”, där alla har chansen att få
aikidorelaterade artiklar inlagda. Inte minst
tänker vi på läger. Dessutom finns möjlighet
att få in egna bilder.

I övrigt är det viktigt att ha en välsorterad,
uppdaterad och intressant länksamling. Några
länkar finns redan till svenska aikidositer som
presenterar videosnuttar.

Förutom hemsidan finns ett elektroniskt
nyhetsbrev som man kan prenumerera på,
kallat “Aikido-nytt”. Denna har kommit ut med
sju nummer under året. Hemsidan och
nyhetsbrevet är de centrala delarna av
sektionens kommunikation.

Förbundet har dessutom en webbplats,
kallad Budoforum, som är öppen för alla. Bland
debattörerna hittar vi såväl gamla
aikidoprofiler som utövare med enbart några
års träning bakom sig. Forumet används till allt
från praktiska träningstips och kuriosakunskap
till stora filosofiska diskussioner om
aikidorelaterade ämnen och har blivit mycket
populärt.

Sektionsstyrelsen har under flera år arbetat
tillsammans med förbundets utbildnings-

Kristina Isaksson in action.   foto: Magnus Hartman
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kommitté för att åstadkomma en gemensam
utbildningsplan. Det gemensamma
utbildningsprogrammet är stiloberoende och
riktar sig både till instruktörer och
förtroendevalda.

När det gäller instruktörer ska finnas
utbildning i fyra nivåer, nämligen grupp- och
barninstruktör, klubbinstruktör,
distriktsinstruktör, förbundsinstruktör och
“högre förbundsinstruktör”. Det har under året
även framkommit önskemål om en
aikidospecifik del i utbildningen.

Graderingskommittén
Aikidosektionens graderingskommitté handhar
graderingsfrågor för Aikikiai, övriga tekniska
frågor samt internationell representation. Den
har under 2004 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.

Under året har arbetet med att konvertera
Iwama Ryus dangrader till Aikikaigrader
lyckligen avslutats. Detta arbete inleddes i
princip i och med att Saito sensei avled år
2002. Alla med Iwamagrad upp t.o.m. 5 dan
har alltså av Hombu Dojo godkänts för
motsvarande Aikikaigrad. Detta har möjliggjorts
genom ett mycket stort arbete av framför allt
Stefan, vilket styrelsen och resten av
kommittén tackar ödmjukast för.

Sammanslagningen av Aikikais och Iwama
Ryus graderingssystem har lett till att Aikikais
graderingssystem omfattar över 90 % av
aikidoutövarna i Sverige. Detta innebär att
Aikikai i sig innehåller en mycket stor bredd
vad gäller personliga stilar och särarter. Detta
är positivt och ska uppmuntras, vilket även
gäller bedömningarna vid graderingarna. När
olika stilar och kunskaper blandas, uppstår
möjligheter till nya insikter och idéer som torde
främja en stark utveckling av svensk aikido i
framtiden

Allmänt kan sägas att kommittén har
upprätthållit goda kontakter med IAF, Hombu
Dojo och Doshu, andra länders förbund och
gästande lärare.

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
genomförde under året egna dangraderingar
vid sex tillfällen – i Göteborg, Stockholm,
Järfälla, Malmö, Tranemo och Kristianstad.

Ledamöter för kommittén har även i enlighet
med gällande regler assisterat som
examinatorer vid de dangraderingar som hållits
i samband med läger för inbjudna japanska
shihan.

Under år 2004 har följande personer erhållit
dangrader Aikikai:

5 dan
Thomas Von Gegerfelt Stockholm Aikikai

Leif Kinnersjö Aikido Dojo Norrköping

Fredrik Olin Karlstad Aikidoklubb

Tomas Olsson KFUM Uppsala Aikidoklubb

Peter Spangfort Järfälla Aikidoklubb

4 dan

Henrik Engelkes Kallhälls Aikidoklubb

Jöran Fagerlund Göteborgs Aikidoklubb

Magnus Hartman Järfälla Aikidoklubb

Jenny Larsson Iyasaka Aikidoklubb

Maria Mossberg Iyasaka Aikidoklubb

Jonas Palm Lunds Aikidoklubb

Åsa Scherrer Iyasaka Aikidoklubb

Leif Sunje Hikari Aikidoklubb

Birgitta Wiggh Iyasaka Aikidoklubb

3 dan

Rabbe Anklew Shirakawa

Chamindre Bergh Kallhälls Aikidoklubb

Ingemar Berglund Piteå Aikidoklubb

Dejan Bogicevic Göteborgs Aikidoklubb

Laila Callegari Enighet

Magnus Ceder Vanadis Aikidoklubb

Massimo Corradini Stockholms Aikido Klubb

Jan Grönholm Iyasaka Aikidoklubb

Henrik Hultén Uppsala Budoklubb

Bertil Jönsson Enighet

Maria Lundberg Göteborgs Aikidoklubb

Träning vid Stockholm Aikikais 40-årsjubileum.
     Foto: Richard Hallqvist



www.budokampsport.se

27

Marijan Sprem Göteborgs Aikidoklubb

Lars Söderlind KFUM Uppsala Aikidoklubb

Per Wallvide Iyasaka Aikidoklubb

2 dan

Johan André Riai Aikido Dojo

Ulrika Bengtsson Vanadis Aikidoklubb

Teddy Bitvai Göteborgs Aikidoklubb

Michael Brolin Göteborgs Aikidoklubb

Roger Buske Aikidocenter

Pär Dahlström Torsby Aikidoklubb

Laila Fladberg Göteborgs Aikidoklubb

Lennart Hellström Iyasaka Aikidoklubb

Lars Henriksson Göteborgs Aikidoklubb

MårtenHolmberg Kalmar Budoklubb

Thomas Ingvarsson Isshinkai Aikidoklubb

Henrik Jacobsson Iyasaka Aikidoklubb

Lars Johnsson Hikari Aikidoklubb

Jonas Karlsson Malmö Aikidoklubb

Lennart Karlsson Stockholm Aikikai

Jonas Larsson Stockholms Aikido Klubb

Hans-Erik Lehndal Järfälla Aikidoklubb

Gisli Leifson Iyasaka Aikidoklubb

Daniella Lindberg Iyasaka Aikidoklubb

Magnus Lindqvist Mikoto Aikidoklubb

Mario Marx Vanadis Aikidoklubb

Stefan Molnar Aikidocenter

Tomas Nord Göteborgs Aikidoklubb

Magnus Nylén Falkenbergs Judoklubb

Sture Nöjd Karlstad Aiki Shuren Dojo IF

Carl-Johan Sanglert Malmö Aikidoklubb

Mikael Sjögren Iyasaka Aikidoklubb

Hans Sjöstrand Riai Aikido Dojo

Bernd Stankoweit Enighet

Thomas Sääf Iyasaka Aikidoklubb

1 dan

Björn Andersson Jönköpings Aikidoklubb

Camillo Bartingl Gubbängens Aikidoklubb

Andreas Bergsvik Ukehashi Aikidoklubb

Louise Björndahl Kristianstads Aikikai

Jakob Blomqvist Lunds Aikidoklubb

Magnus Bäcklund Enighet

Johan Carlsson Göteborgs Aikidoklubb

Lars Clauson Stockholms Aikidoklubb

Aldo Donatello Uppsala Budoklubb

JianxinDuan Iyasaka Aikidoklubb

Robert Ekblom KFUM Uppsala Aikidoklubb

Per-Emil Ekvall Kristianstads Aikikai

Andreas Elverlind Tranemo Aikidoklubb

Roberth Eriksson Jönköpings Aikidoklubb

Morgan Eriksson Tsukiyomi

Ann Farken Enighet

Marie Gillström Sandviken Aikido

Max Gossel Enighet

Tomas Hellberg Riai Aikido Dojo

Håkan Hägglund Isshinkai Aikidoklubb

Rolf Isaksson Järfälla Aikidoklubb

AndersJohansson Jönköpings Aikidoklubb

Ola Jonsson Piteå Aikidoklubb

Gustav Kaijser Vanadis Aikidoklubb

Jörgen Larsson Takenoka Aikidklubb

Christer Laru Piteå Aikidoklubb

Brian Levy Vanadis Aikidoklubb

Sative Lilja Trollhättans Aikidoklubb

Ewa Lundell Riai Aikido Dojo

MarlouMaramara Stockholm Aikikai

Jakob Meijling Enighet

Per Melander Växjö Aikidoklubb

Jouni Moilanen Nuboko Aikidoklubb

Agneta Nordström Stockholms Aikidoklubb

Peter Nyberg Aikido Dojo Norrköping

Gabriella Olsson Enighet

Per-Anders Olsson Sundsvalls Budoklubb

Peder Palmstierna Uppsala Budoklubb

Lena Pettersson Aikido Dojo Norrköping

Kenneth Roslund Stockholm Aikikai

Zarko Savic Mikoto Aikidoklubb

Nicholas Sharp Björkstadens Aikidoklubb

Ronny Stenbäck Torsby Aikidoklubb

Sebastian Thörnfeldt Gubbängens Aikidoklubb

Tomas Törnkvist Malmö Aikidoklubb

Gustaf Westerlund Mikoto Aikidoklubb

Johan Wetterqvist Halmstad Aikidoklubb

John Viklund Vanadis Aikidoklubb

Niklas Wikström Shirakawa

Sedan några år tillbaka finns en möjlighet
att få sina Aikikai-dangrader vidimerade av
Svenska Budo- & Kampsportsförbundet. Syftet
med vidimeringen är att svenska aikidoutövare
ska ha ett intyg på sina kunskaper som är
generellt respekterat i det svenska samhället
vilket de japanska diplomen inte på samma
sätt är. Ansökningsblanketter finns att ladda
ner på sektionens hemsida
www.budokampsport.se/aikido.

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 kyugrader. 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:
Björn Bengtsson Enighet
John Patrik Johnsen Aikido Dojo
                                  Gamlestaden
Fredrik Olin Karlstad Aikidoklubb

Till fukushidoin har under året utsetts:
Stefan Molnar Aikido Center IF
Roger Buske Aikido Center IF
Hans-Erik Lehndal Järfälla Aikidoklubb
Carl Johan Sanglert Aikido Dojo
                                   Vätterstaden
Sture Nöjd Karlstad Aiki Shuren
                                  Dojo IF
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ju-jutsu
Styrelsen
Ju-jutsusektionens årsmöte för 2004 hölls i
samband med förbundsstämman på Hotell
Sheraton i Stockholm den 20 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 året haft tolv
protokollförda möten varav nio har varit
telefonmöten. Protokollen har publicerats på
sektionens hemsida.

Den 9 maj hölls ett framtidsseminarium i
Kalmar med medlemmar ur styrelsen, flera
stilrepresentanter samt representanter för
domare och tävlande.

Styrelsen har under året arbetat bland

annat med att få VM till Malmö 2008 i samband
med ju-jutsuns 100-årsjubileum i Sverige.
Ansökan beviljades av JJIF:s kongress i
november.

Under året har ett antal personer varit
ansvariga för olika verksamheter inom
sektionen. Dessa funktionsansvariga förfogar
över egen budget och rapporterar direkt till
styrelsen.

Följande personer har varit funktions-
ansvariga under året:

Internationell verksamhet: Bertil Bergdahl
Webmaster : Henrik Johnsson
Team Manager: Kjell Bornemo
Landslagskapten kamp: Mathias Forsberg
Landslagskapten par: Isabelle Sarfati
Domaransvarig: Dan Andersson
Tävlingsansvarig: Emil Gustafsson
Handikappansvarig: Vakant

Duoparet Jesper Kedjevåg och Liza Karlsson på VM i Madrid.    foto: Henrik Johnsson
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Internationell representation
Sverige har under 2004 haft följande
internationella representation:

Paul G Höglund, ordförande i Ju-jitsu
International Federation

Bertil Bergdahl, sekreterare i Ju-jitsu
International Federations domarkommitté

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).

Bertil Bergdahl, som är sekreterare i JJIF:s
nybildade domarkommitté, har under året
arbetat med de internationella domar- och
tävlingsreglerna. Han har deltagit på följande
internationella möten:

JJEU / JJIF tekniska kongress i Paris,
Frankrike, den 6-7 mars

JJIF sommarläger på Korfu, Grekland, vecka
30

JJEU extra kongress i Madrid, Spanien, den
25 november

JJIF kongress i Madrid, Spanien, den 25
november

Bertil arbetade för JJIF:s domarkommitté
under VM i Madrid där han också hade möten
med representanter för blivande
medlemsländer såsom Kazakstan och Estland.

Gunnar Hoffsten och Petra Fluor har
representerat Sverige på följande
internationella möten:

JJEU kongress i Maribor, Slovenien, den 28
maj

JJIF kongress i Madrid, Spanien, den 25
november

Gunnar Hoffsten och Petra Fluor
presenterade Malmö som kandidat till VM 2008
vid JJIF:s kongress i Madrid. Kongressen
beslutade att anta Sveriges ansökan och
tävlingen kommer att arrangeras i Malmö i
samband med ju-jutsuns 100-årsjubileim i
Sverige.

Sverige har även varit representerat med
domare och tävlande vid internationella
tävlingar i bl.a. Danmark, Slovenien och
Tyskland. Vid VM i Madrid tog Maria Engström
brons.

Klubbar
Följande klubbar har anslutit sig till sektionen
under året:

Hilti Brazilian jiu-jitsu klubb
Kullens Kampidrottsförening

- ju-jutsusektionen
Ljungby Ju-jutsuklubb
Shintai Jutsu ryu Eskilstuna förening
Shogun Jujitsu Halmstad IF
Sport ju-jutsuklubb

Dessa klubbar har under året utträtt ur
förbundet:

Ju-jutsuklubben Shogun
Ovikens Ju-jutsuklubb

Kamptävling
Landslagledningen för kamplaget har under
året bestått av Mathias Forsberg,
huvudansvarig landslagscoach och Martin
Ingholt, assisterande landslagscoach.

Mathias och Martin har haft kontinuerlig
telefonkontakt och kontinuerliga träffar för att
planera verksamheten för laget.

De har jobbat hårt med att höja den
tekniska och mentala kvaliteten på laget,

mycket genom att arbeta med attityd och
intensitet. De har också arbetat med att få
deltagarna att höja sin förmåga genom t.ex.
föreläsningar.

Under året som gått har kamplaget haft ett
antal sammankomster. Sammanlagt fyra läger
har det blivit. Året började med ett vårläger i
Jönköping. Det följdes av ett sommarläger i
Södertälje, ett höstläger i Gävle och ett läger i
Jönköping för det landslag som åkte till VM i
Spanien. Sommarlägret var på 4 dagar medan
resterande var helgläger på 2,5 – 3 dagar.

Som landslagscoach och assisterande coach
har Mathias och Martin även närvarat vid ett
antal tävlingar för att kunna hålla koll på laget.
De har bl.a. besökt SM i Varberg, Nordic Cup,

Hela truppen som åkte till European Cup i Maribor, Slovenien.
           foto: Henrik Johnsson
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Swedish Open och German Open. Där har de
haft möjlighet att coacha fighters ur laget samt
ge dem feedback på deras individuella
prestationer.

Uttagningar till två tävlingar har även ägt
rum under året. Mathias var ansvarig för att ta
ut 10 fighters i olika klasser inför European cup
i Slovenien. Laget kom hem med en
bronsmedalj i klassen herrar –77 kg, Marcus

Eriksson från
Nacka JJK.

Inför VM i
Spanien togs
åtta fighters ut
i olika klasser.
Även denna
gång kom laget
hem med en
bronsmedalj.
Denna gång i
klassen damer
+70 kg genom
Maria Engström
från Linköpings
budoklubb.

Inför VM
hade det även
tre reserver

tagits ut i olika klasser. Dessa reserver hade
samma krav och förväntades att ha samma
målsättning som de ordinarie i VM-laget. Alltså
var kravet att de skulle närvara vid samma
aktiviteter som de ordinarie. Detta slog mycket
väl ut.

Målsättningen har varit att reservplatserna
ska vara lika åtråvärda som de ordinarie
platserna. Förhoppningsvis ska fighters se det
som förrummet inför att själva ta plats som en
ordinarie.

Mathias har haft kontinuerlig telefonkontakt
med de fighters som har blivit uttagna inför
varje tävling. Detta har varit mycket
uppskattat.

Partävling
Under 2004 har duon varit mer aktiv än under
2003. Efter SM den 24 april togs en
landslagsgrupp ut bestående av två dampar
och två herrpar. Under året har man
tillsammans med kamplaget haft tre
landslagsgruppsläger, i Kalmar, Södertälje och
Gävle.

Landslagsgruppen har tävlat i Calmar Cup
och Swedish Open. Internationellt har Sverige
deltagit i European Cup i Maribor i Slovenien,
German Open och på VM i Madrid.

I European Cup deltog från Sverige två
herrpar och två dampar och i  German Open

två dampar och ett mixedpar.
Efter German Open togs ett mixedpar ut för

att representera Sverige vid VM, Jesper
Kedjevåg och Liza Karlsson från Växjö JJK.
Under året har mixedparet, Jesper Kedjevåg
och Liza Karlsson tagit en bronsmedalj i
Swedish Open där flera utländska par deltog.

Landslagskapten för parlandslaget har
under året varit Isabelle Sarfati.

Hemsidan
Fler och fler stilar och klubbar använder
sektionens hemsida för att nå ut med material,
reportage och nyheter. Bl.a. har intresset för
Brazilian Jiu-Jitsu ökat. En del dangraderingar
har också uppmärksammats på sidan.

Landslaget har bidragit med många nyheter
och reportage under året vilket har varit
uppskattat.

Webmaster för sidan har varit Henrik
Johnsson. Han har haft ett gott samarbete
med styrelsen, kansliet och andra webmastrar
inom förbundet. Henrik har under året arbetat
med att ytterligare utveckla sidan vilket
kommer att synas inom en snar framtid. Sidan
har också under året fått utökat utrymme
vilket har inneburit möjligheter till ett utökat
arkiv med protokoll och reportage från tidigare
år. Sidan har under året haft över 55.000
besökare.

Högre dangrader
Under året har Mike Wall, Kaisho BK och
Magnus Cederblad, Stockholms Ju-jutsu Dojo
tilldelats graden 6 dan.

Resultat

SM i Varberg 24 april
Kamp Herrar
-62 Kg
1. Patrik Fondin, Herrljunga JJK
2. Jonas Rosell, Gävle JJK
3. Jacob Björnberg, Nacka JJK

-69 Kg
1. Emil Eriksson, Nacka JJK
2. Jan Olsson, Kraftverket JJA
3. Markus Thurén, Kraftverket JJA

-77 Kg
1. Johan Ingholt, NKC
2. Johnny Nilsson, Linköpings Budoklubb
3. Marcus Eriksson, Nacka JJK

Marcus Eriksson (th) på pallen som
bronsmedaljör på European Cup i
Slovenien.        foto: Gunnar Hoffsten
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-85 Kg
1. Ricard Carneborn, Nacka JJK
2. Erik Fredriksson, Sollentuna BK
3. Ricky Carlsson, Stockholm Ju Jutsu Dojo

94 Kg
1. Johan Jorup, Linköpings Budoklubb
2. Oskar Körner, JJK Samurai
3. Micke Arvidsson, Nacka JJK

+94 Kg
1. Daniel Taxen, Nacka JJK
2. Ville Ilola, JJK Samurai
3. Andreas Koch, Kraftverket JJA

Kamp Damer
-55 Kg
1. Linda Lindström, Stockholm City JJK
2. Jenny Celander, Hudiksvall JJK
3. Helena Hugosson, Stockholm Ju Jutsu Dojo

62 Kg
1. Linda Yngvesson, NKC
2. Jessica Tanzilli Jansson, Gävle JJK
3. Sara Svensson, JJK Samurai

70 Kg
1. Ida Hansson, JJK Samurai
2. Martina Gramenius, Nacka JJK
3. Maria Edlund, JJK Samurai

Bästa fighting spirit
Dam: Sophia Bergdahl, IKSU SJJ
Herr: Emil Eriksson, Nacka JJK
Bästa Domare: Dan Andersson
Partävling

Par Damer
1. Petra Hultgren - Giselle Medina, Växjö Ju-
Jutsuklubb
2. Maria Ekström - Julia Nilsson, Umeå Budoklubb

Par Herrar
1. Jesper Kedjevåg - Markus Sundström, Växjö Ju-
Jutsuklubb
2. Björn Hallstig - Joakim Hallstig, Umeå Budoklubb
3. Jonas Elfving - William Jansson, Umeå Budoklubb

VM i Madrid 27-28 november
Damer Kamp
-55 kg
5. Linda Lindström

-62 kg
5. Jessica Tanzilli Jansson

+70 kg
3. Maria Engström

Herrar Kamp
-62 kg
5. Jonas Rosell

-69 kg
Oplacerad. Jan Olsson

-77 kg
5. Johan Ingholt

-85 kg
5. Ricard Carneborn

Duo Mix
Oplacerade.  Jesper Kedjevåg och Liza Karlsson

Swedish Open
Duo damer
1. S Van Landeghem, V Van De Vijver, Team Belgium
2. Marta Kozera, Martyna Bieroñska, Team Poland
3. Julia Nilsson, Maria Ekström, Umeå Budoklubb
3. Muriel Boldi, Angélique Jasset, Team France

Duo herrar
1. Laurent Beard , Julien Hellouin, Team France
2. Wojciech Zych, Tomasz Filar, Team Poland
3. Jan Erik Karlsen, Lasse Braathe, Team Norway

Duo mix
1. David Heiremans, Séverinne Heiremans, Team France
2. C Endele, M Huber, Team Germany
3. Jesper Kedjevåg, Liza Karlsson, Växjö Ju-Jutsu
Klubb

Kamp damer
 -55 kg
1. Annabelle Reydy, Team France
2. Monika Dikow, Team Poland
3. Linda Lindström, Stockholm City Ju-Jutsu Klubb
3. Kozera Marta, Team Poland

-62 kg
1. Nicole Sydbøge, Team Denmark
2. Isabelle Bacon, Team France
3. Jeanne Rasmussen, Team Denmark
3. Sara Svensson, Nacka Ju-Jutsu Klubb

-70 kg
1. Mélanie Lavis, Team France
2. Maria Edlund, Ju-Jutsu Klubb Samurai
3. Noszka Alicja, Team Poland
3. Linda Lundmark, Gävle Ju-Jutsu Klubb

+70 kg
1. Agnieszka Chlipaa, Team Poland
2. Caroline Lian , Nacka Ju-Jutsu Klubb

Kamp herrar
-62 kg
1. Arnaud Feuillet , Team France
2. Anders Lauridsen, Team Denmark
3. Jerome Beouvallet, Team France
3. Dariusz Swiercz, Team Poland

-69 kg
1. Julien Boussuge, Team France
2. Christian Mattle, Team Denmark
3. Emil Eriksson, Nacka Ju-Jutsu Klubb
3. Christian Ndoumbe, Team France

-77 kg
1. Laurent Bosch, Team France
2. Marek Krajewski, Team Poland
3. Marcus Eriksson, Nacka Ju-Jutsu Klubb
3. Miki Dam Larsen, Team Denmark

-85 kg
1. Franck Vatan, Team France
2. Ricard Carneborn, Nacka Ju-Jutsu Klubb
3. Tomasz Krajewski, Team Poland
3. Igor Rudnev, Team Russia

-94 kg
1. Grzegorz Zimolag, Team Poland
2. Jacek Szewszak, Team Poland
3. Rudolphe Mechin, Team France
3. Johan Jorup, Linköpings Budoklubb

+94 kg
1. Frédéric Husson, Team France
2. Dariusz Zimolag, Team Poland
3. Oleksavdr Ohovenko, Team Russia
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kampsport
Det gångna året var ett mycket positivt år för
kampsportssektionen. Det inleddes med att
världsmästaren i kickboxning Tereze Lindberg
utsågs till vinnare av “Årets Idrottsprestation”
för 2003. Inte dåligt för en kampsport som
endast har funnits i Svenska Budo &
Kampsportsförbundet i knappt ett år.

Kampsportssektionen har inte bara vuxit till
sig med de lika “unga” idrotterna capoeira och
kickboxning, som valdes in samtidigt 2003,
utan på 2004 års förbundsstämma beslutades
även att ta med filippinska kampsporter
(förkortas FMA efter engelskans Filipino Martial
Arts).

Tillväxten är mycket god för de i förbundets

ögon nya sporterna. Både kickboxningen och
capoeiran har växt med mer än 100% under
2004 jämfört med 2003!

FMA är efter ett knappt års medlemskap
representerade av tre föreningar i förbundet.

Capoeira har vuxit från 5 till 12 föreningar
och kickboxningen har vuxit från 13 till 27
föreningar.

Lite smolk i glädjebägaren är det dock att
förbundet fortfarande inte tillåter knockout i
kickboxningstävlingar – vilket gör att vi i
Sverige inte kan arrangera EM eller VM.

Michael Sjölin
Ordförande i kampsportssektionen

Ordföranden har ordet

Träning i kickboxning våren 2004.  Foto: Andreas Bergman
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Styrelse och kommittéer
Eftersom sektionen nästan är ett litet
multisportförbund i miniatyr har verksamheten
skötts så maximalt delegerat som möjligt. I
praktiken har det inneburit att
sektionsgemensamma ärenden som inval eller
liknande har skötts med hjälp av moderna
kommunikationsmedel som t ex e-post och
telefonmöten.

All verksamhet som är idrottsspecifik har
skötts av antingen en ansvarig styrelseledamot
eller i kickboxningens fall av en kommitté.

Styrelsen har under året bestått av:

ordförande: Michael Sjölin
sekreterare: Tereze Lindberg
kassör: Sabrina Sedin
kickboxningsansvarig: Janeth Augustsson
capoeiraansvarig: Peter Rosengren
FMA-ansvarig: Peter Olsson (Sedan FMA

invaldes under året har även den av FMA
utsedda artrepresentanten varit adjungerad till
styrelsens arbete)

Kickboxningskommittén (vald av förbundets
kickboxningsföreningar)

ordförande: Janeth Augustsson
sekreterare: Tereze Lindberg
kassör: Sabrina Sedin
ledamot: Arto Ala-Häivälä
ledamot: Marco Vega

Kickboxningskommittén har även utsett
följande områdesansvariga nyckelpersoner:

Landslagsansvarig: Thomas Karlsson
Tävlingsansvarig: Martin Eisengarten
Rankingansvarig: Lama Abu-Isefan
Webbansvarig: Roger Bjelk

Internationellt
Internationellt är inte capoeira respektive FMA
organiserade enligt traditionellt idrottsmönster
med övergripande internationella
organisationer utan mer stil- och
familjebaserat. Detta gör att de enskilda
föreningarna och sammanslutningar av
föreningar inom samma stil enskilt sköter
eventuella internationella kontakter med sina
stilsyskon runt om i världen. Framförallt till
hemländerna Brasilien respektive Filippinerna.

Kickboxningen är däremot traditionellt
idrottsmässigt inriktad. Tyvärr finns det ett
antal olika organisationer med olika typer av
titlar men det är huvudsakligen på det

professionella planet som denna splittring likt
boxningens består.

På amatörnivå finns det huvudsakligen ett
globalt förbund och det är WAKO – World
Association of Kickboxing Organizations. WAKO
ser i skrivande stund ut att gå mot ett snart
erkännande av GAISF (General Assembly of

International Sports Federations) vilket är ett
första steg på vägen mot ett eventuellt
olympiskt erkännande.

Sektionen fick under det gångna året extra
anslag från RF, så kallat internationellt
stimulansbidrag, för att kunna delta i WAKOs
kongress som normalt hålls i samband med EM
och VM. Sektionens kickboxningsansvarige,
Janeth Augustsson, deltog vid kongressen och
representerade Sverige i inledningen på ett
arbete där vi siktar på att ta en position av
betydelse för att kunna påverka den
internationella kickboxningen den riktning vi
önskar. Ett andra mål var givetvis att
representera Sverige och därmed göra Sverige
mer märkbart på den internationella arenan –
något som har varit sorgligt eftersatt under de
år då kickboxningen fick hålla sig med ytterst
knapra resurser utanför RF.

Tävlingsverksamhet
FMA har på grund av att verksamheten är så
ny i förbundet inte haft någon
tävlingsverksamhet att lägga märke till.
Noteras kan att tävlandet överlag är mycket
sparsamt inom FMA. Ännu mera så än i
förbundet generellt där vi alla tävlar lite i

Träning i capoeira våren 2004.          Foto: Andreas Bergman
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förhållande till mer tävlingsinriktade sporter i
Riksidrottsförbundet.

Också capoeiran har ett mycket sparsamt
tävlande. Däremot är lägerverksamheten
betydligt vanligare inom capoeiran där året
har bjudit på ett flertal träningsläger.
Glädjande nog även över de så kallade
“stilgränserna”.

Kickboxningen har naturligt nog då det är
en utpräglad tävlingsidrott haft desto mer
aktivitet på tävlingsfronten.

Kickboxningen bygger bland annat
uttagningen av sitt
landslag på ranking.
Rankingen baseras på
tävlingsresultat under
det gångna året. Under
2004 hölls fem
rankinggrundande
tävlingar. Utöver detta
arrangerades ytterligare
två tävlingar.

Kronan på verket
under 2004 var nog
ändå det första officiella
Svenska Mästerskapet
med av RF utställt
mästartecken till
vinnarna i

kickboxningens Light Contact som hölls i
Karlskrona under maj månad.

Internationellt har kickboxningen haft inte
bara ett utan två europeiska mästerskap.
Detta eftersom antalet grenar är så stort att
det är svårt att hitta enstaka arrangörer som
kan ta hand om allt på en gång. 2004 var EM
fördelat på Montenegro samt Slovenien.

A-truppen bestod av fighters som fick resa
och boende betalt under EM.
B-truppen var utövare som erbjöds att åka
med på egen bekostnad.

Till Montenegro (Coach Alf Martinsson)

A-truppen:
FC: Tomas Karlsson -63,5 - Kalvhagen

  Caroline Ek -65, - Kalvhagen
  Patrik Sjöstrand -81 - Malmö

 MuayThai
Lowkick:

  Tereze Lindberg -56 - Malmö
  MuayThai

B-truppen
FC: John Johansson, Kalvhagen

Jim Johansson, Kalvhagen
Jenny Hardingz, Fighting Spirit
Sabrina Sedin, Fighting Spirit

Landslagstruppen som representerade
Sverige i WAKO EM i FC och Lowkick i Budva,
Montenegro 19-25/10 blev samtliga individuellt
sponsrade av Super Pro. Ett arrangemang som
kampsportsektionen hoppas kunna föra vidare
till förbundsnivå under 2005.

Till Slovenien
(Coach Tomas “Totto” Karlsson)

LC:  Martin Eisengarten -69 - Ängelholm
    kickboxning

         Tony Berglund -94 -Landskrona
       asiatiska förening

B-truppen:
Jenny Olsson, Ängelholm
Maria Persson, Ängelholm
Johan Jönsson, Ängelholm
Emil Hossen, Ängelholm
Tomas Svensson, Ängelholm

Resultaten från detta uppdelade EM blev
fyra stycken bronsmedaljer

EM-brons:   Jenny Hardingz (FC)
     Tereze Lindberg (lowkick)
     Patrik Sjöstrand (FC)
     Caroline Ek (FC)

FMA.

Träning i capoeira våren 2004.
      foto: Andreas Bergman
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karate
Under verksamhetsåret har styrelsen haft
följande sammansättning:

ordförande: Owe Stjernström
sekreterare: Virpi Alajarva
kassör: Michael Bergman
ledamöter: Mats Nylander, Dejan Brajic,

     Jim Berglund och Anders Pettersson.
suppleanter: Nadereh Poorkhalkali och Ulf

     Karlsson

 Styrelsen har sammanträtt sex gånger.
För sex år sedan arrangerade Sverige

Nordiskt Mästerskap i karate som sedan mot
vår uttryckliga önskan lades ned. Under året
har en NM-ansvarig utsetts och samtalen med
våra grannar har glädjande nog fått till följd att
NM arrangeras i Finland hösten 2005.

Styrelsen har i samarbete med det japanska
förbundet (JKF) arrangerat ett internationellt
shitei-kata seminarium med högt graderade
JKF-instruktörer . Projektet blev mycket lyckat
och kommer att genomföras också

nästkommande år med JKF-instruktörer för de
olika huvudstilarna.

En ny sportchef för landslagsledningen
tillsattes under våren med fokus på att
samordna och styra upp de olika landslagen.
Landslagsledningen har också kompletterats
med en regionsamordnare för den lokala
regionverksamheten. Sektionen har under året
tecknat ett treårigt sponsoravtal med Adidas
som kommer att förse våra landslag med
lämplig utrustning.

Domarverksamheten har omorganiserats så
att våra domare med internationell
domarlicens utsetts till domarutbildare med
uppgift att leda våra nationella domar-
utbildningar. En av utbildarna har utsetts till
domarsamordnare för utbildningsverksam-
heten med fokus på att få fler och bättre
utbildade domare.

Karatesektionens hemsida har fått en ny
layout med förhoppningsvis bättre information
till medlemsföreningarna.

Owe Stjernström
ordförande, karatesektionen

Ordföranden har ordet

Anna Hellström under distriktmästerskapen i Stockholm 2004.
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karate
Landslaget
Organisation
Landslaget har under året omorganiserats och
en ny sportchef har utsetts.

Ramon Malavé tillträdde som ny sportchef
och kom in i verksamheten i samband med EM
i Moskva 2004. En omorganisation har sedan
dess genomförts utifrån styrelsens direktiv till
en mer slimmad organisation med mer
spetskompetens både i landslagstruppen och i
landslagsledningen.

Under året har landslagsledningen sett ut
som följande: Ramon Malavé sportchef, Reza
Mohseni coach herrar kumite, Lotta Berger
coach damer kumite, Roger Eliasson coach
kata.

Truppen har bestått av totalt 32 aktiva
varav 9 herrar kumite, 3 damer
kumite, 1 herrar kata, 5 damer
kata, 9 herrar juniorer kumite, 3
damer juniorer kumite, 1 herrar
juniorer kata och 1 damer juniorer
kata.

Som en del av den nya
organisationen har truppen
samlats under ett och samma tak
med gemensamma träningsläger
på Bosön på Lidingö. Under året
har sju träningsläger hållits och
landslaget har representerat
Sverige vid sju tävlingar inklusive
EM och VM.

Direktiven för representation
på EM och VM har under året
skärpts med krav på prestation på
de kvalificeringstävlingar som

landslagsledningen har ställt upp. Målet är att
få deltagarna att öka prestationen på en lägre
nivå för att sedan vara redo för prestation på
EM- och VM-nivå. Därmed har vi startat en
process med målet att Sverige återigen ska
representeras av ett starkt och konkurrens-
kraftigt karatelandslag vid VM 2006.

Tävlingar
I de tävlingar som landslaget har deltagit i
under året kan vi tyvärr inte hålla fram några
större framgångar. I början på året vann
Hanna Stensson guld i kata i Estonian Open
genom att besegra Mia Kulmala från Finland.
En bra prestation.

Till EM i Moskva skickades 6 herrar och 2
damer i kumite samt 1 dam i kata. Ingen
placerade sig dock. Inför årets VM i Mexico
utfärdades British Open och Tyska Öppna som

kvalificeringstävlingar med krav från
landslagsledningen på medalj för kvalificering
till VM. Den ende som lyckades med den
uppgiften var Johan Björserud som kom på
tredje plats i -75 kg i British Open. Johan
kämpade som enda svenska representant väl
på VM men blev tyvärr oplacerad.

I övrigt på senior-sidan kan dock nämnas
att Anna Hellström i kata gjorde en bra
prestation med sina fem matcher och
sjundeplacering på Tyska Öppna i en
katatävling med mycket hög konkurrens. På
juniorsidan har medaljframgångarna varit
bättre då vi på Finnish Open tog sammanlagt
10 medaljer: 2 guld, 4 silver och 4 brons.

I sammanhanget är det värt att notera att
junioren Vanessa Gutierrez förutom att vinna
damernas kata i juniorklassen även kom trea i
damernas kata för seniorer och junioren
Stephanie Kaup kom tvåa i damernas kumite
för seniorer. Bland juniorerna på herrsidan tog
Sverige guld och silver i kata genom Peter
Jumrukovski och Flavius Alecu.

Framtid
Vi har en önskan från landslagsledningens
sida, nämligen att fler klubbar och klubbledare
skickar fler aktiva att konkurrera på nationella
tävlingar såsom SM och lag-SM, då vi anser att
vi behöver en större konkurrensbredd för
utvecklingen av svenska tävlingskaratekas.
Alla blir bättre av en ökad tävlingskonkurrens,
oavsett om man förlorar eller vinner.

Den svenska truppen på röda torget i Moskva vid EM.

Nye katacoachen
Roger Eliasson

Nye sportchefen
Ramon Malavé
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Domarkommittén
En omorganisation ägde rum under senare
delen av året. Istället för en domarkommitté
utsåg sektionsstyrelsen en domarsamordnare
som rapporterar till styrelsen, bl.a. i
utbildnings-, budget- och internationella frågor.
För utbildningar utsågs, förutom samordnaren
själv, tre centrala domarutbildare.

Vid årets början var domarkommitténs
sammansättning följande: ordförande Javier
Escalante, ledamöter Ted Hedlund och Ove
Viggedal. Vid årets slut var den nya
utbildnings-organisationens sammansättning
följande: domarsamordnare och utbildare
Fredrik Ålander, övriga utbildare Javier
Escalante, Ove Viggedal och Peter Sahlberg

Utbildning under året
28 mars 2004 BC-kurs i kumite, Göteborg
4-5 december 2004 BC-kurs i kumite, Ystad

Internationell representation
Javier Escalante representerade Sverige vid,

Junior-EM i Kroatien,
Dutch Open i
Nederländerna,
Senior-EM i Ryssland,
Finnish Open i Finland
och Senior-VM i
Mexiko. Fredrik
Ålander
representerade
Sverige vid Junior-EM
i Kroatien, Dutch
Open i Nederländerna
och Senior-EM i
Ryssland.

Ove Viggedal
representerade
Sverige vid Senior-EM
i Ryssland och Finnish
Open i Finland.

Peter Sahlberg
representerade
Sverige vid Dutch
Open i Nederländerna,
Senior-EM i Ryssland

och Finnish Open i Finland.

WKF/EKF
Ove Viggedal och Fredrik Ålander godkändes
som EKF Kumite Referee A vid domarkursen i
samband med VM i Ryssland. Peter Sahlberg
godkändes som EKF Kumite Judge B vid
samma domarkurs. Javier Escalante
tjänstgjorde som domarkommitténs
sekreterare i både WKF och EKF.

Svenska domarkårens sammansättning 2004:
Antal domare: 95
Kumite och kata: 45
Barnlicens: 53

Kumite  Kata
WKF: 1 WKF: 1
EKF: 4 EKF: 1
Svensk A: 24 Svensk A: 9
Svensk B: 17 Svensk B: 20
Svensk C: 35 Svensk C: 34

Svenska Mästare i karate 2004

Junior-SM
Herrar yngre juniorer
-55 kg  Marcus Hedlund Karlstad KF
-60 kg: Henrik Vu Bushido Karate
-65 kg: Simon Sköld Ditokan KK
-70 kg: Sadik Sadik Budoakademien
+75 kg: Michael Catic Lerums KK
Öppen: Sadik Sadik Budoakademien
Kata: Zeljko Ristic Kunibakai

Damer juniorer
-53 kg: Rana Doueh Shunsei-K Motala
-60 kg: Stephanie Kaup Djursholms KK
+60 kg: Julia Nilsson Budoakademien
Öppen: Stephanie Kaup Djursholms KK
Kata:Vanessa Gutierrez Minakami Karate Dojo
Lagkata: Shotokan KK Helsingborg
Lagkumite:Budoakademien

Herrar juniorer
-65 kg: Doung Le Van Bushido Karate
-70 kg: Peter Jumrukovski Halmstad Shotokan
-75 kg: David Magnusson Karate Dojo Katrineholm
-80 kg: Perham Rezaie GBG Kanzenkai
+80 kg: Aleksandar Subosic Sanshinkan Karate
Öppen: Daniel Strand Karlstad KF
Kata: Daniel Strand Karlstad KF
Lagkata: Bushido Karate
Lagkumite: Karlstad KF

Lag- SM
Damer
Kata: Minakami Karate Dojo
Kumite: IK Stadion

Herrar
Kata: GAK Enighet
Kumite: Haninge Budoklubb 2

Senior-SM
Damer
–53 kg; Rana Doueh, Motala Sportkarate
–60 kg: Sabina Topalovic, Landskrona KK
+60 kg: Joanna Stassos, IK Stadion
Öppen: Sabina Topalovic, Landskrona KK
Kata: Anna Hellström, Gojukai Seinan KK

Herrar
–60 kg: Pentti Holm, Eskilstuna KK
-65 kg: Said Bolbolpoor, Haninge Budoklubb
–70 kg: Garip Jensen, Västerås Wado-Kai KK
–75 kg: Kalate Akolor, Djursholm KK
–80 kg: Christian Koivumma, Wexiö KK
+80 kg: Fredrik Månsson, Motala Sportkarate
Öppen: Johan Scheuer, Enighet
Kata: Jacob Bartoletti, Lidingö KD

Owe Stjernström, Sensei
Tsuyama (t.v) och Sensei Inoue
under det internationella shitei-
kataseminariet.

Karatesektionens nya
domarutbildare.
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Andrew Young i Göteborg.

ninpo taijutsu
Ninpo Taijutsukommittén är ämnad för alla
klubbar i Sverige som tränar ninpo taijutsu och
är medlemmar i Budo & Kampsports-
förbundet. 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.

• Sprida information om ninpo taijutsu,
både mellan klubbarna och övriga
intresserade.

• Koordinera träningsläger inom ninpo
taijutsu och på sikt även med andra budoarter.

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

Årets tema
Inom ninpo taijutsu har vi ett eller flera teman
varje år som Hatsumi Sensei koncentrerar sin
undervisning kring. Årets teman har varit
Daisho JuTaijutsu, Roppo Kuji no Biken, Budo
no Kiso och Tachi, den modell av det japanska
svärdet som framförallt användes under
perioden fram till Edo-perioden (ca 1600), och
dess användning och applicering under strid
med rustning.

Ambitionerna för 2004
Under 2004 var ambitionen att arrangera ett
Sverigeläger, ett svartbältesläger samt att
stimulera tränare inom vår art att utbilda sig i
förbundets regi. På grund av ett flertal redan
inbokade läger var man dock tvungen att
skjuta det gemensamma Sverigelägret in på
starten av år 2005. En del instruktörer har
dock hunnit gå olika utbildningar som
arrangerats av förbundet.

Träningsläger
Lägret som vi kanske hade de största
förväntningarna på var nog svartbälteslägret i
Stockholm med Sven-Eric Bogsäter som
tränare. Det genomfördes i högt tempo och
med stor bravur vilket har genererat mycket
kunskap ut till klubbarna.

Det största lägret under året var det årligen
återkommande Kaigosuru, ett seminarium som
arrangeras i Stockholm av Kaigozan dojo med
inbjudna instruktörer från ett flertal länder. Ett
annat läger med internationell prägel under

året var Bujinkan Haninges novemberläger
med instruktörer från bland annat Holland,
Danmark och England.

Dessutom har det hållits träning och
seminarier av bland annat Andrew Young, Tim
Bathurst och Shawn Grey i Sverige under
året. Dessa tre instruktörer bor och tränar i

Japan och har på ett mycket förtjänstfullt sätt
tillfört Bujinkan i Sverige kunskap om årets
tema.

Totalt har ett tjugotal läger arrangerats i
olika delar av Sverige under året vilket gör att
man har möjligheten att gå på läger var annan
- var tredje vecka om tid och pengar finnes.

Det har även anordnats några “cross over”
läger, dels med tränare från BJJ, Marcus
Widengren, som tidigare har tränat ninpo
taijutsu. Marcus gav oss en annan synvinkel
på det vi tränar vilket var nyttigt. Ett annat
anordnades i Vetlanda av Vetlanda Ju-
jutsuklubb och deras Bujinkansektion med
“cross over” mellan ju-jutsu och ninpo
taijutsu.

2005
Ambitionen för nästa år är att:
• Arrangera ytterligare ett svartbältesläger

då det var väldigt uppskattat och på en
avancerad nivå

• Genomföra ett Sverigeläger i samma anda
som 2003.

• Stimulera ännu flera tränare att utbilda sig
inom förbundets regi.

• Arbeta för en egen sektion inom Budo &
Kampsportsförbundet
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shorinjikempo
Under verksamhetsåret har kommittén bestått
av följande personer;
Ordförande: Anders Pettersson
Sekreterare: Alexander Tilly (t.o.m. 13 nov)
Sekreterare: Peter Hansen (fr.o.m. 13 nov)
Kassör: Pontus Haglund
Ledamot: Martin Allerby (t.o.m. 13 nov)
Ledamot: Carola Carlson (fr.o.m. 13 nov)
Ledamot: Robert Persson
Ledamot: Lovisa Johnson (t.o.m. 13 nov)
Ledamot: Thomas Edlind (fr.o.m. 13 nov)
Ledamot: Per Lindblom
Suppleant: Niklas Pettersson (t.o.m. 13 nov)
Suppleant: Leif Kekonius fr.o.m. 13 nov

Valberedningen bestod fram till och med den
13 nov av Roger Bergfoth (sammankallande),
Leif Kekonius och Pontus Liljequist, från den 13
nov . Kalle Henriksson (sammankallande),
Lovisa Johnson och Roger Bergfoth. Revisorer
har varit Lars Isaksson (sammankallande),
Kayo Takahashi (t.o.m 13 nov) och Niklas
Pettersson (fr.o.m 13 nov). Kommittén har
under verksamhetsåret haft ett protokollfört
möte förutom årsmötet. Det har dock varit ett
stort antal informella kontakter mellan
kommitténs medlemmar. Den huvudsakliga
korrespondensen sköts via e-post eller telefon.

Tillväxt
Det har inte startats några nya föreningar, men
ett flertal föreningar har ökat i medlemsantal.
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 i framtiden. Det finns för
närvarande 9 Shorinjikempo-föreningar i
Sverige.

Byte av shibu-cho
Martin Allerby har tagit över som Shibu-cho
(föreningsinstruktör) i Göteborg efter Benni
Jönsson som befinner sig i USA för studier
under en längre tid. Samtidigt flyttades
ansvaret som kantoku (coach) för Göteborg
Shibu från Johan Frendin till Anders Pettersson.

Övrigt arbete
Arbetet med att utveckla vår hemsida,
www.shorinji-kempo.org, har fortskridit med
artiklar och mer information om shorinjikempo
och våra aktiviteter.

På grund av diskussioner om en förändring
av kamokuhyo från Hombus sida har vi inte
tryckt upp de färdiga Yudansha Kamokuhyo

(träningsprogram från 2 dan upp till 6 dan)
samt Shonembu kamokuhyo (träningsprogram
för barngrupp). Besked i slutet av året tyder
dock på att den eventuella förändringen
kommer att ske senare och materialet är
inlämnat för tryckning.

Under året fastställde Hombu nya
tävlingsregler. Arbete med att göra en
komplett översättning till svenska har
påbörjats. I samband med SM hölls en
genomgång av de nya reglerna med de
medverkande domarna.

Artiklar om Shorinjikempo och vår
verksamhet har skrivits för publicering i bl.a.
Fighter Magazine och vår hemsida. Det har
varit artiklar om resor, projekt, tävlingar och
om olika aspekter av vår träningsform.

Textboken Fukudoku-hon har nu ersatts av
en ny bok, Shorinjikempo Tokuhon, arbete
med att översätta denna bok till svenska har
påbörjats.

Träningsläger
I maj hölls WSKO Koshukai för norra Europa i
Karlstad. Det var ett arrangemang sponsrat av
WSKO Hombu som skickade tre instruktörer,
Aosaka-sensei 8 dan, Mizuno-sensei 7 dan samt
So-sensei 6 dan. Det var cirka 140 deltagare,
huvuddelen från Sverige men det var även
deltagare från
Finland,
Tyskland och
Kanada.

I samband
med SM i
november
arrangerade
också
Stockholms
Studenter ett
nationellt
träningsläger
med cirka 70
deltagare. I
övrigt har det
hållits ett flertal mindre och lokala
träningsläger runt om i landet.

En del svenskar har även deltagit på
internationella träningsläger. I juni deltog
Anders Pettersson på Cornell Gasshuku i USA,
ett träningsläger som hållits årligen i 26 år.
Huvudinstruktör för denna gasshuku var
Hagata sensei 6 dan och daigi,
landsrepresentant, för USA. Anders Pettersson
var en av de övriga instruktörerna. På det
brittiska förbundets 30-årsjubileum och
gasshuku i oktober deltog Anders Pettersson
och Martin Allerby.

Lovisa Axelle-Johansson kastar Anna
Hildebrand på SM 2004.
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taido
2004 var ännu ett bra år för svensk taido. Det
har arrangerats flera läger med hög
internationell klass, det har varit många
tävlingar och till sist är våra svenska
taidodräkter här.

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:

Ordförande: Ulf Karlsson
Vice ordförande: Georg Mammouch
Sekreterare: Henrik Johansson
Kassör: Hannes Kannisto
Ledamot: Kristian Ojala
Suppleanter: Maria Larsson, Daniel

      Magnusson, Ulf Hjortskog och Eddie Herlin
Revisorer: Ingalill Nilsen och Tommy

      Magnusson
Valberedning: João Escudeiro och Henrik

      Jacobsson
President: Mikael Jansson 6 dan Kyoshi

Förtjänsttecken
På sektionens årsmöte den 27 mars delades
det ut tre förtjänsttecken, samt en
hederstitel. Jim M. Carlzon 4 dan Renshi,
Tommy Magnusson 5 dan Kyoshi, samt Reine
Persson 5 dan Kyoshi fick en stenplakett var
för deras 30-åriga engagemang för svensk
taido.

Kauko Kohoren som förde taidon till Sverige
(1970) blev utsedd till hederspresident.

Läger och kurser
I januari var Kristian Ojala, Pawel Druciarek,
Annika Nilsson och Andreas Hultenmo på
svartbältesläger i Finland.

Påsklägret, med deltagare från Sverige,
Danmark, Finland och England hölls även i år i
Malmö. Malmöklubben arrangerade även flera
andra läger under året: Damläger med besök
av regerande världsmästarinnan Maya Tabata
3 dan sensei, intensivläger och
brunbältesläger.

STF Sommarläger hölls i år i Stockholm
med deltagare från Sverige, Finland och
England, Yoshimi 7 dan och Makoto Kudo 6 dan
sensei från Japan var där och instruerade. I
Göteborg kunde man gå på endagsläger och
Halloweenläger. Steg 1-kurs hölls av Kristian

Tävlingar
SM arrangerades i november av Stockholms
Studenter Shibu.

Kyukenshi (ikkyu och lägre)
1. Carola Carlson & Magnus Gustafsson

Stockholm studenter
2. Kristin Nedlich & Charlene Lima

Stockholm studenter
3. Kajsen Burell & Lena Dafgård Stockholm

studenter

Yudansha (shodan och högre)
1. Lovisa Axelle Johnson & Anna Hildebrand

Stockholms studenter
2. Kalle Henriksson & Jan von Essen

Stockholms studenter
3. Björn Carlson & Johan Mjöberg

Stockholms studenter

Randoritävling
Lördagen den 11 december genomfördes en
randoritävling i syfte att hitta en lämplig
tävlingsform för randori. Matcherna
genomfördes med semikontakt och förflöt
lugnt och fint utan skador.

Graderingar
Följande personer har under verksamhets-året
erhållit dangrader:

Junkenshi Shodan (1:a dan)
Erik Andersson Stockholms Studenter
Johan Mjöberg  Stockholms Studenter
Mansur Mirtorabi Karlstad
Martin Sundström Stockholms Studenter
Johan Carlström Stockholms Studenter
Felix Haglund Stockholm Södra
Lotta Wersäll Stockholm Södra
Jakob Eberg Stockholm Södra

Shokenshi Nidan (2:a dan)
Martin Allerby Göteborg
Jan Zachrison Göteborg
Gregory Sorokours Stockholm Södra

Chukenshi Sandan (3:e dan)
Viktor Karlholm Stockholm Södra
Karl-Henrik Henriksson  Stockholms

       Studenter
Seikenshi Yondan (4:e dan)

Robert Persson Bromma/Ashiya doin

Aktiva Yudansha
Shorinjikempo har för närvarande;

5 dan 2 st.
4 dan 7 st.
3 dan 10 st.
2 dan 10 st.
1 dan 35 st.
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Ojala 3 dan i Stenungsund.
I samband med Uddevalla Taidoklubb

Taikeis 20-års jubileum som firades med en
fantastisk kampsportsuppvisning var det också
ett läger, med ännu ett besök från Japan i form
av Kozo Kitamura 7 dan Kyoshi som instruktör.

Graderingar
Det har under året endast hållits en
shodangradering. Maria Tång graderade för
Frank Ericson 4 dan Renshi.

Landslaget
Landslaget har under året haft fem
sammankomster. Ulf Karlsson 4 dan Renshi var
tränare för damerna och P A Nyberg 4 dan
Renshi var tränare för herrarna. Administrativt
ansvarig var João Escudeiro.

Uttagna till landslaget efter årets SM fram
till nästa är: Marlene Berglöv, Anna Cervin,
Veera Littmarck, Clary Nilsen, Annika Nilsson,
Maria Tång, Daniel Andersson, Kristian
Hellberg, Hannes Kannisto, Micke Korths,
Kristian Ojala och Tobias Persson.

Tävlingar
Svenska mästare korades den 15 maj i
Göteborg. I damernas hokei (form) var det
Maria Tång, 1 dan, Göteborgs Taidoklubb och i

jissen (kamp) Anna Cervin, 2 kyu, från
Taidoklubben Sensu Dojo, Strömstad, som
kämpade till sig mästartitlarna. I herrarnas
hokei tog Tobias Persson, 1 dan,
Stenungsunds Taidoklubb Taidokan, hem
guldet och Kristian Hellberg, 3 dan, behöll sin
mästartitel i jissen.

I vanlig ordning hölls Taikeis Öppna
Mästerskap i Uddevalla. I Henån var
Orustpokalen tillbaka efter ett par års uppehåll
och Uddevalla Taidoklubb Taikei toghem
pokalen för andra gången.

En ny tävling – Öresundsmästerskapen –
hölls i Malmö med deltagare från Sverige och
Danmark.

Stenungsunds Taidoklubb Taidokan
arrangerade Kauko Cup och i Strömstad hölls
Sensu Dojo Julcup.

Vid årets slut toppades rankingen av Clary
Nilsen (jissen dam), Maria Tång (hokei dam),
Micke Korths (jissen herr) och Tobias Persson
(hokei herr).

Dräkter
Genom ett samarbete mellan Svenska
Taidoförbundet och SBI sport har vi äntligen
fått fram de första svenska taidodräkterna,
som nu finns att köpa via SBI. Ansvariga och
kontakter är Ulf Karlsson och Micke och Lotta
Korths.

VM-gruppen
För första gången skall Taido-VM hållas i
Sverige. Det går av stapeln den
5-9 augusti 2005 i Lisebergshallen, Göteborg.

VM-gruppens arbete fortskrider enligt
planerna. Bland annat har VM-gruppen tagit
fram en introduktions-DVD genom Robert Ek
och anmälningsformulären ligger ute på VM-
hemsidan (www.wtc2005.se)

Nämnvärt
Medlemmar från Göteborg, Malmö,
Stenungsund och Uddevalla gjorde en
uppvisning på Malmöfestivalen den 16 augusti.

Julian Dellermalm har tagit över
moderatorrollen för SBKFs taidoforum.

Henrik Johansson reste tillsammans med
Australiens Taidoförbund runt i Japan under två
veckor och tränade för några av de högst
graderade inom taidon.

Taidokommitténs ordförande Ulf Karlsson
var i Japan i privata ärenden, men hann även
med lite taido och träffade bland annat
instruktörerna Kitamura, Kondo, Kudo,
Takamichi, Tani och Tone.

Regerande europamästaren i jissen, Kristian Hellberg,
sätter en teknik på flygande landslagskamraten Pawel
Druciarek.
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kendo
Styrelse och kommittéer
Sektionens årsmöte hölls den 20 mars på
Sheraton hotell i centrala Stockholm. Följande
valdes till styrelsen i kendosektionen:

Ordförande: Leif Sunje
sekreterare: Samuel Trygger
kassör: Henric Malm
Kendoansvarig: Mari Bacquin

(t o m 2004-09-01)
Iaidoansvarig: vakant
Jodoansvarig: Rolf Radakovits
Naginataansvarig: Jakob Ryngen
Kyudoansvarig: Roger Persson
Suppleant: Anders Pettersson.

Anette Persson Sunje adjungerades i
egenskap av ansvarig för kendosektionens
graderingsregister. I november adjungerades
Dan Fujii som tillförordnad kendoansvarig.

Till valberedning valdes Nils Björkegård

(sammankallande), Hanna Westesson och
Christian Lund.

Styrelsen har haft 7 protokollförda
sammanträden 2004. Styrelsen har arbetat
efter den verksamhetsplan som antogs vid
sektionsstämman.

Register
Under året har det fysiska registret
kontrollerats mot det digitala och en mängd
felaktigheter har korrigerats. Vid
avstämningstillfället i november 2004 fanns
1661 personers kyu- och dangrader samlade
vilket är 900 fler personer än förra året.

Under året har 317 personer graderat någon
grad, varav 64% kendo, 28% iaido. Av dessa
har 137 personer graderat sin första grad i
någon av arterna. Antalet tjejer totalt ligger
kvar på ca 15%, men bland de nya var de 20%.

Jessika Piscator under Norrländska mästerskapen 2004.           foto: Magnus Johansson
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Representation
Svenska Budo & Kampsportsförbundets
kendosektion representerades av Leif Sunje vid
SM i iaido och RM i jodo i maj. Vid Europeiska
Kendofederationens (EKF:s) General Assembly
i Budapest, Ungern den 23 april
representerades sektionen av Leif Sunje och
Mike Henry. Mike Henry presenterade i
egenskap av General Manager för EM i jodo
och iaido i Stockholm planerna för
evenemangen. Leif Sunje närvarade även vid
EM i kendo den påföljande helgen. Vid EM i
jodo och iaido i november representerades
sektionen av Leif Sunje och Mike Henry.
Förbundet som helhet representerades av Erik
Åsbrink. Dan Fujii representerade sektionen vid
SM i kendo i december.

EM i jodo och iaido
Årets största händelse för kendosektionens
styrelse var europamästerskapen i jodo och
iaido som blev en succé! Seminarierna och
tävlingarna ägde rum i Eriksdalshallen i
Stockholm den 8-13 november.

Den 9-10 november hölls EM i jodo med 68
deltagare från 14 länder som tävlade
individuellt i 6 olika klasser (från mudan till
godan), och dessutom genomfördes en
lagtävling där varje land hade möjlighet att
delta med ett lag bestående av 3 personer.

Den 12-13 november hölls EM i iaido med
100 deltagare i de individuella tävlingarna och
14 nationer som gjorde upp om lagtiteln. Som
en extra tävling utanför själva EM
arrangerades Hayashizake Goodwill Cup — en
individuell 6 dan tävling.

I iaidotävlingarna blev det 6 svenska
medaljer individuellt (1 guld, 2 silver, 3
brons), 2 fighting spirit-pris samt silver i
lagtävlingen. Sett till antalet medaljer är detta
det mest framgångsrika EM:et för ett
iaidolandslag. I jodotävlingarna blev det 2
medaljer (1 guld, 1 silver) i mudanklassen.

Kendosektionen stod för arrangemanget,
med stöd från det europeiska kendoförbundet
(EKF) och det alljapanska kendoförbundet
(ZNKR). Organisationsgruppen leddes av Mike
Henry och har bland andra bestått av
Christian Lund, Johanna Bjuhr Escalante,
Samuel Trygger, Rolf Radakovits, Henrik
Engelkes och Leif Sunje. Under evenemangen
deltog ett stort antal frivilliga krafter. Utan
dem hade det varit totalt omöjligt att
genomföra EM. Några med nyckelroller
förtjänar ett särskilt omnämnande: Mattias
Ferndahl, Ulrika Öberg, Sven Vasseur och Raili
Parkkonen.

Den gästande delegationen från ZNKR
bestod av Shigenori Namitome, jodo hanshi 8
dan, iaido kyoshi 8 dan; Shoichiro Yano, jodo
hanshi 8 dan, iaido kyoshi 7 dan; Takashige
Yamazaki, iaido hanshi 8 dan; samt Shizufumi
Ishido, jodo kyoshi 8 dan, iaido kyoshi 8 dan.
Den gästande delegationen från EKF bestod av
EKFs president Alain Ducarme,
generalsekreterare Raf Bernaers och som
representant för EKFs tekniska direktör Louis
Vitalis.

Vid EM i iaido representerades Sverige i
domarkåren av Kazuhiro Komaki, kyoshi 7 dan,
Mike Henry, renshi 6 dan och Takao
Momiyama, renshi 6 dan. Dessutom
medverkade Jhonnie Martina 5 dan som
domare. Vid EM i jodo representerades Sverige
i domarkåren av Rolf Radakovits, 5 dan.

Arrangemanget som sådant belönades med
mycken positiv återkoppling från såväl
deltagare som EKF. Initiativet med
Hayashizake Goodwill Cup föll i god jord och
kan kanske bana väg för att en 6 dan-klass
introduceras som officiell klass i EM i
framtiden. Noteras bör också att den japanska
delegationen i sitt avslutningstal presenterade
möjligheten att genomföra VM i iaido på sikt.
Det är första gången som detta förs på tal av
en officiell delegation from Zen Nippon Kendo
Renmei (ZNKR).

kendo
7 Dan till Mats Wahlqvist
En av årets
stora händelser
var när Mats
Wahlqvist, från
FSKA i
Stockholm,
som förste
svensk genom
historien
graderade till 7
dan i kendo.
Det skedde i
samband med
Kyoto Taikai
den 3 maj. Mats gradering är ytterligare ett
bevis på att svensk kendo håller en mycket
hög internationell nivå.

Landslaget
Årets herrlandslag består av coach Robert
Harris, Oskar Lindholm, Björn Gustavsson,
Joakim Håhl, Nicke Rydgren, Nils Björkegård,

Mats Wahlkvist gratuleras till 7 dan.
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Jun Yamazaki samt Edde Johansson. Årets
damlandslag består av coach Kumi Sato,
Jessica Piscator, Catarina Nygren, Micaela
Ahlstam samt Kristina Persson.

Tävlingar och läger i urval
· 21 februari, Malmö — Sugo Cup 2004. I år

deltog 119 tävlande från Polen, Danmark,
Norge och Sverige i fyra klasser.

· 27-28 mars — Göteborg Cup. Över 60
detagare från Sverige och Norge.

· 23-25 april, Budapest, Ungern — EM.
Damlaget, som gjorde sitt första EM på många
år, gjorde en solid insats och tog sig vidare från
poolspelet. Herrarna gick i sin lagtävling vidare
från poolen och där mötte de Tyskland i första
utslagsmatchen. I de individuella tävlingarna
tog sig alla svenskor vidare från sina respektive
pooler, och Björn Gustavsson gick till kvartsfinal
— en insats som gjorde att Gustavsson erhöll
domarnas pris för fighting spirit!

· Varje sommar arrangerar Japanska
Kendoförbundet det internationella
träningslägret Foreign Kendo Leaders Summer
Seminar i Kitamoto för tränare från hela
världen. I år representerades Sverige av Bo
Kjellegård och Isak Jarlebring båda från FSKA.

· 9-10 oktober — Aki-Cup. För första
gången i Sverige hölls ett läger för barn och
ungdomar, där framtidens kendoka fick
specialanpassad träning och råd från
Shunsuke Osuga från Holland (huvudtränare),
Kazuo Yamazaki (FSKA), Jun Yamazaki (FSKA)
samt Stefan Sandström (Umeå). Mer än 70
barn och ungdomar deltog i lägret och
tävlingen på söndagen. Det kan inte beskrivas
som något annat än en succé. Aki-Cup
anordnades av Wäsby Kendoklubb. Deltagarna
beskrev själva lägret som hårt men mycket
givande. Arrangemanget uppmärksammades
också av Sveriges Television som sände ut ett
team från Lilla Sportspegeln.

· 4-5 december — SM. GAK Enighet i Malmö
arrangerade och cirka 70 herrar och 10 damer

deltog i de individuella tävlingarna och 16 lag i
lagturneringen.

· Samt Stockholm Kendo Open, Five
Nations, Oslo Open Kendo Tournament,
åtskilliga klubb- och nationella mästerskap,
träningsläger, läger med Hirakawa-sensei i
Malmö och läger med Inoue-sensei i
Stockholm.

iaido
Landslaget
Förordnandet av Henrik Engelkes och Raili
Parkkonen som coach och team manager
fortsatte under 2004. Ett antal öppna såväl
som stängda läger genomfördes. Flera nya
initiativ togs under året. En ideell fristående
förening skapades till stöd för iaidolandslaget
— SITA, Swedish Iaido Team Association.

Än viktigare är dock landslagsledningens
initiativ till samarbete med Bosön och RF:s
Elitidrottscentrum. Under två landslagsläger på
Bosön genomfördes seminarier och träningar
med fysiolog, idrottspsykolog och
specialundersökningar med
avspänningsspecialist. Följande togs ut till
landslaget:

Mudan: Lars Cha och Lars Lindquist.
Shodan: Tomas Olsson och Marcus Forssell
Stahre. Nidan: Johanna Bjuhr Escalante och
Jonathan Ström. Sandan: Leif Sunje och Jonas
Bäckström, reserv Björn Stille. Yondan: Martin
Lindgren. Godan: Christian Lund och Dan
Malm, reserv Lennart Johansson.

Tävlingar och läger i urval
· 16 maj — SM. Organisationsgruppen för

EM i jodo och iaido arrangerade i  år SM i iaido
i Jakobsberg i Stockholm den 16 maj. Denna
gång deltog totalt 43 personer i de individuella
tävlingarna och totalt 13 lag i lagtävlingen. Det
är långt fler än 2003. Domare vid tävlingen var

Stockholm Naginata Open 2004, Per Haaland (tv) vs Kirsi Höglund.
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Kazuhiro Komaki, Mike Henry, Takao
Momiyama, Rolf Radakovits, Istvan Gubas, Leif
Hermansson, Henrik Engelkes och Christian
Lund.

I samband med SM hölls även en
funktionärsutbildning. Syftet var förutom att
träna deltagarna inför SM även att använda
SM som en generalrepetition inför EM.

jodo
2004 har varit ett spännande år för svensk
jodo. Medlemsantalet har fortsatt att öka, en
ny klubb har tillkommit – klubben Shigukan i
Sigtuna —, ett antal personer har graderats till
olika kyugrader och tre till 1 dan, det har varit
uppvisningar och träningsläger, ett RM och
framförallt ett framgångsrikt genomfört EM på
hemmaplan.

Landslaget
Årets landslag bestod av Anna Bjärtå och
Marcus Forssell Stahre (mudan), Mattias
Karlsson och Robert Wiklund (nidan) samt Örs
och Vajk Gubás (yondan). Och i lagtävlingarna
ställde Sverige upp med ett lag bestående av
Mattias Karlsson, Robert Wiklund och Örs
Gubás.

Tävlingar och läger i urval
· Ett flertal träningsläger har arrangerats i

Skellefteå, Stockholm och Göteborg under
ledning av landslagscoachen Takao Momiyama
(som också har hållit flera läger i Finland),
jodouppvisningar har genomförts, och svenska
jodoka har också deltagit i träningsläger
utomlands — bl a. har Lars och Lena Carlberg
samt Stefan Janson från Stockholms Jodokai
under oktober tränat hos Kaminoda Tsunemori
i Japan, varvid Lars och Lena tilldelades graden
gomokuroku.

· 15 maj — RM. Riksmästerskapet i jodo
2004 avgjordes den 15 maj i Jakobsberg
utanför Stockholm. Takao Momiyama, 6 dan,
István Gubás, 5 dan och Rolf Radakovits, 5
dan, fungerade som domare.

naginata
Naginatan i Sverige har fortsatt i samma
riktning med några till tränande, några högre
graderade och alla lite bättre än förra året. Två
svenska naginatatävlingar har dessutom hållts i
år och flera uppvisningar. I Luleå har dessutom
naginatan börjat röra på sig och vi förväntar
oss ytterligare en naginataklubb där till 2005.

Tävlingar och seminarier i urval
· 18 april — RM. Fem lag ställde upp och på

plats var tre domare från olika klubbar. Årets
riksmästerskap utfördes i pool och inte genom
utslagning. I samband med riksmästerskapen
hölls även träning och gradering.

· Söndagen den 24 oktober avgjordes
Stockholm Naginata Open i Lilla Albyskolan,
Sundbyberg. Det var första gången som det
arrangerades tävlingar i shiai i Sverige och
utgången var därför helt otippad. Tävlingen
var dock helt individuell och deltagarna (10
st) fördelades i två pooler. I samband med
tävlingen hölls graderingar och träningsläger.

· Samt seminarium i Tendo Ryu
naginatajutsu i Paris med en svensk
representant, seminarium i Tendo Ryu
naginatajutsu i Nagoya, Japan, med en svensk
representant, samt seminariumläger i Bryssel
med tre deltagande svenskar (varav två
graderade till 1 kyu).

kyudo
Kyudo i Sverige fortsätter att växa sakta men
säkert. Det finns dock fortfarande endast en
förening i Sverige: Seikyukai Kyudoförening i
Stockholm. Intresset för kyudo i resten av
landet är dock stort och glädjande är att de
första stapplande stegen tagits för att få igång
en verksamhet i Göteborg.

Tävlingar och seminarier
· Även detta år har varit historiskt för

svensk kyudo: För första gången deltog
Sverige i EKF Taikai vilket betraktas som det
europeiska mästerskapet i kyudo. Denna gång
skedde det i Hannover helgen 17-18 april. Det
svenska laget bestod av Frank Dövle, Thomas
Oscarsson
samt Tommy
Radesäter.
Sverige
placerade sig
sist i
lagtävlingen i
vilken Tyskland
lag 1 vann,
ingen svensk
kvalificerade
sig för den
individuella
finalen i vilken
Claude Luzet,
Frankrike vann. Det svenska
premiärdeltagandet var mycket uppskattat av

Seminarium med Ray Dolphin
renshi 6 dan från England.
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organisatörerna och övriga deltagare.
· Årets EKF-seminarium hölls i Haag,

Nederländerna och var mycket väl organiserat.
C-seminariet för mudan och 1 dan innehavare
hölls 12-14 juli med tre svenska deltagare. B-
seminariet för 2 och 3 dan innehavare hölls 20-
22 juli med en svensk deltagare. På A-seminariet
för 4 dan och uppåt deltog inga svenskar.
Samtliga svenskar klarade sina graderingar.

· Helgen 30-31 oktober anordnade
Seikyukai Kyudoförening ett seminarium med
Ray Dolphin renshi 6 dan från England. Antal
deltagare i detta seminarium var elva
personer med varierande erfarenhet.

Graderingar
kendo
7 dan
Mats Wahlqvist

3 dan
Catarina Nygren

2 dan
Peregin Albertsson
Henrik  Johansson
Magnus Olsson
Peter Wahlberg
Per Zetterström

1 dan
Henrik Theodor Bjerrome Ahlin
Nils Björklund
Johan Borgström
Tobias Edin
Karl-Johan Ekman
Mathias Johansson
Matti Molin
Jessika Piscator
Juan-Sebastian Sato-Folatre
Josef Segerstedt
Olof Stenlund
Robert Törnqvist

iaido
4 dan
Björn Stille

3 dan
Leif Sunje
Martin Fürst
Andreas Lundgren
Johanna Bjuhr Escalante

2 dan
Marcus Forssell Stahre

1 dan
Michael Finnermark
Tomas Ohlsson
Peter Sjödin
Keishi Kozakura
Kristin Friberg
Sida Yin
Sven Isaksson

Lars Cha
Martin Jönsson
Mikael Almeblad
Samuel Trygger
Lars Lindquist
Jean Bergström
Björn Fransson

jodo
1 dan
Anna Bjärtå
Leif Sunje
Marcus Forssell Stahre

kyudo
3 Dan
Jan Graaf

2 Dan
Frank Dövle
Tommy Radesäter

1 Dan
Magnus Alaeus

Tävlingsresultat
kendo

SM

Herrar individuellt
Guld: Mats Wahlqvist, FSKA
Silver: Edde Johansson, Shimbukan Skellefteå
Brons: Björn Gustavsson GAK Enighet
Brons: Nicke Rydgren FSKA

Lag
Guld: FSKA lag 1
Silver: FSKA lag 2
Brons: Shimbukan
Brons: Umeå lag 1

Dam individuellt
Guld: Kristina Persson¸ GAK Enighet
Silver: Jessika Piscator, FSKA
Brons: Micaela Ahlstam, FSKA
Brons: Karolina Göransson, GAK Enighet
Fighting Spirit: Amanda Arnö, Umeå

EM

Herrar individuellt
Fighting spirit: Björn Gustavsson

iaido
SM

Mudan
Guld: Lars Cha, Komaki Iai Kendoförening
Silver: Keishi Kozakura, HKK Iaidosektion
Brons: Lennart Hellström, Kensei Kendo & Iaidoklubb
Brons: Lars Lindquist, HKK Iaidosektion

1 dan
Guld: Tomas Ohlsson, GAK Enighet
Silver: Marcus Forssell Stahre, Honto Iaidoklubb
Brons: Kerstin Hansson, Wäsby Kendoförening
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2 dan
Guld: Johanna Bjuhr Escalante, Komaki Iai
Kendoförening
Silver: Jonathan Ström, Komaki Iai Kendoförening
Brons: Andreas Lundgren, IS Shobukan Kai
Brons: Martin Fürst, IS Shobukan Kai

3 dan
Guld: Björn Stille, Kensei Kendo & Iaidoklubb
Silver: Leif Sunje, Honto Iaidoklubb
Brons: Jan Malmstedt, Komaki Iai Kendoförening
Brons: Sven Vasseur, Komaki Iai Kendoförening

5 dan
Guld: Christian Lund, Komaki Iai Kendoförening
Silver: Martin Lindgren, IS Shobukan Kai

Lag
Guld: Shobukan, IS Shobukan Kai
Silver: Kensei, Kensei Kendo & Iaidoklubb
Brons: FSKA
Brons: Komaki Iai Kendoförening

Fighting Spirit
Mattias Jansson, Honto Iaidoklubb
Sida Yin, FSKA

EM

Mudan
Brons: Lars Cha

1 dan
Brons: Tomas Ohlsson

2 dan
Silver: Jonathan Ström
Fighting spirit: Johanna Bjuhr Escalante

3 dan
Guld: Leif Sunje

4 dan
Silver: Martin Lindgren

5 dan
Brons: Christian Lund
Fighting spirit: Dan Malm

Lag
Silver: Sverige (Christian Lund, Martin Lindgren, Tomas
Ohlsson, Leif Sunje)

Hayashizake Goodwill Cup
Silver: Takao Momiyama

jodo
RM

Individuellt
Guld: Leif Sunje, Rembukan Jodoklubb
Silver: Anna Bjärtå, Östersunds Budokai
Brons:  Marcus Forssell Stahre, Rembukan Jodoklubb
Brons: Claes Jörgensen, IF Combat Academy

Lag
Guld: Rembukan Jodoklubb (Leif Sunje, Marcus Forssell
Stahre, Mattias Jansson)
Silver: Östersunds Budokai (Anna Bjärtå, Monika
Landin, Daniel Arenblad)
Brons: IS Shobukan Kai/IF Combat Academy (Per
Nilsson, Nichola Petrone, Claes Jörgensen)

EM

1 dan
Silver: Marcus Forssell Stahre
Brons: Anna Bjärtå

naginata
RM

Guld: Ylva Lenoardz och Lisa Sander, FSKA
Silver: Mikael Krantz och Jenny Boije, FSKA
Brons: Peter Lindqvist och David Sjölund,

Shimbukan

Det svenska
iaidolandslaget 2004 med
coacher - det mest
framgångsrika
iaidolandslagen någonsin.
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wushu
Ordföranden har ordet
2004 har nog varit det händelserikaste året
någonsin för svensk wushu. På tävlingssidan
fick Sverige sina första guldmedaljer under
wushu EM i Moskva och samtidigt den första
internationella domarlicensen i taolu.

Sverige besöktes även av en delegation från
Kina som inkluderade Li Zhijian,
hedersordförande i IWuF tillika vice
sportminister och Wang Xiaolin,
generalsekreterare i IWuF tillika ordförande i
CWA. Sverige har därmed ytterliggare stärkt
sin relation med Kina vilket är av yttersta vikt
för våra framtida möjligheter och för vår
fortsatta utveckling.

Under året hölls tre nationella mästerskap i
god tradition med bra uppslutning och
organisation. Det är glädjande att både taolu
och sanshou fortsätter att utvecklas positivt
vilket även årets internationella resultat tydligt
vittnar om.

Under året inbjöds även Sverige att
representera och delta på 1:st World
Traditional Wushu Festival vilket kom att bli det

största evenemanget någonsin vad gäller
omfattning och standard. Förutom fortsatta
goda samtal med företrädare för både IWuF
och CWA fick de tävlande med sig fyra
guldmedaljer hem till Sverige.

På utbildningssidan organiserade och
genomförde sektionen en kostnadsfri
grundutbildning i Taijiquan med god
uppslutning.

Företrädare för sektionen har även haft ett
fortsatt samarbete med Sandrews Metronome
med en rad uppvisningar i samband med
lanseringen av filmen Flying Daggers.

Wushusektionen har nu även en ny hemsida
som är grafiskt integrerad med förbundet
centralt där ny och uppdaterad information
finns tillgänglig. Sammantaget har vi fått
mycket uträttat och utvecklingen går stadigt
och säkert framåt i linje med vår plan,
ambition och förhoppning. Vi har en lång väg
kvar men jag känner idag att vi nu kommit en
bra bit på vägen.

Patrik Svenberg
ordförande, wushusektionen

Wushuträning utanför en skola i shaolin, Kina, i samband med 1:st World Traditional Wushu Festival.
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Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft
följande sammansättning:
ordförande: Patrik Svenberg
sekreterare: Hans Järling
kassör: Johan Wehlin
ledamöter: Luciano Macri (vice ordf.), Yanji
Wang, Roger Engmalm och Li Min Hua.
suppleanter: Andreas Beskow och Moris Lahdo

Styrelsen har haft tre fysiska möten och har
under året sammanträtt fortlöpande och fattat
beslut via telefon och mejl. Sektionen har
hanterat inval av nya föreningar, administrerat
webbplatsen samt handlagt övriga
inkommande nationella och internationella
frågeställningar. Under verksamhetsåret har
sektionens vice ordförande Luciano Macri
representerat sektionen i förbundsstyrelsen.

Ekonomi
Sektionens ekonomi och budget är i balans och
verksamhetsårets resultat är ett överskott som
förs över till kommande verksamhetsår. Ingen
ersättning har lämnats för styrelseuppdrag
eller annat förbundsarbete.

Internationellt arbete
Besök från Kina
Den 5-8 maj besökte en kinesisk delegation
representanter från förbundet och Stockholm.
Överst på dagordningen stod samtal med
wushusektionens företrädare kring
utvecklingen av wushu i Sverige och rapporter
lämnades om arbetet med att få wushu på det
olympiska programmet 2008.

Delegationen bestod av:
Li Zhijian (Honorary President IWUF, Vice Sports
Minister of China)
Wang Xiaolin (IWUF Secretary General,
President Chinese Wushu Association)
Zhang Quansheng (Director of the Secretariat of
the Chinese Olympic Committee)
Liang Chun (Secretary of Mr. Li Zhijian)
Zeng Fang (Secretary of IWUF Secretariat).

Yanji Wang från sektionen och en
representant från kinesiska ambassaden mötte
upp på Arlanda strax efter midnatt, välkomnade
gästerna och ordnade med transporten till
hotellet. Första dagen inleddes med lunch på
Gondolen och därefter en guidad tur i gamla
stan och på slottet. Under eftermiddagen till
Fjäderholmarna där vi åt middag.

Följande dag besöktes Vasamuseet och
därefter ett koordinerat besök på Globen där
Björn Rosengren, vice ordförande för SOK, Ms.
Huang, en representant från Kinesiska
Ambassaden och förbundets ordförande Erik
Åsbrink anslöt. Efter kortare tal fördes samtal
och diskussioner om utsikterna för wushu att nå
det olympiska programmet 2008.

Li Zhijian och Wang Xiaolin hade hört
mycket om den positiva utvecklingen i Sverige
de senaste åren och uttryckte att besöket även
hade gett ett “mycket starkt intryck”. För att
ytterliggare stödja vårt fortsatta positiva
arbete lovades att vi vid behov kunde få hit ett
professionellt wushulag för att effektivt
marknadsföra wushu som sport. Vidare ville Li
speciellt uppmärksamma vår insats och gav
oss därför en ny tävlingsmatta vilket är precis
vad vi nu behöver för att kunna gå vidare.
Sammantaget var besöket något av det bästa
som hänt svensk wushu och vi kan nu förvänta
oss assistans, stöd och hjälp inför de stora
utmaning som ligger framför oss.

IWuF Domarutbildning
Domarlicensen
Den 15-26 april höll IWuF i Peking det första
internationella examensprovet för världens
wushudomare. Från Sverige deltog
sektionsordförande Patrik Svenberg och Yanji
Wang bland över 200 personer från 30 länder.
Teori varvades med praktik och tempot var
intensivt och krävande med egna studier sent
in på nätterna.

Examensprovet innefattade muntligt och
skriftligt prov samt praktisk prov i både hand
och vapenform med avslutande
videobedömning av rutiner. De sista två
dagarna studerades även de nya regler som
kommer att gälla vid VM 2005 och ett
eventuellt OS i framtiden. Av c:a 75 nya
kandidater klarade 35 proven och däribland
Sveriges första internationella licens i taolu.
Tyvärr hade IWuF beslutat att man måste vara
under 48 år som ny kandidat varför Yanji Wang
tyvärr inte fick någon licens. Han väckte dock
så stor uppmärksamhet med sin tekniska
färdighet att han under vistelsen blev
uppvaktad av personer från ett flertal länder
som ville bli hans elever.
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1:st World Traditional Wushu Festival
Den 16-20: e oktober hölls 1:st World
Traditional Wushu Festival i Zhengzhou, Kina.
Det var ett storslaget evenemang med 1.282
deltagare från 62 geografiska platser.
Öppningsceremonin kan närmast liknas vid ett
mindre OS där uppvisningar och framträdanden
varvades med ett bländande fyrverkeri. Den
hölls på en idrottsarena med tiotusentals
åskådare och i Dengfeng genomförde 40.000
utövare uppvisningar längs den 2 mil långa
vägen ända fram till Shaolin templet.

Tävlingen var en festival som hölls parallellt
på två idrottsanläggningar. Grenarna
inkluderade i stort sett samtliga traditionella
stilar där även öppna klasser för både hand
och vapenform fanns med. Alla deltagare fick
sina framföranden bedömda enligt gällande
regelverk.

Utöver tävlingen fanns också seminarier och
en rad uppvisningar i olika träningsformer med
fokus på hälsa. Det kanske bästa med
festivalen var just möjligheten att träffa
likasinnade och se tekniker som man aldrig får
se på ett EM eller VM. Sektionsordföranden
träffade även vid ett flertal gånger
representanter för både det kinesiska och det
internationella wushuförbundet. Ett speciellt
tack till IWuF generalsekreterare Wang Xiaolin
för sitt personliga engagemang vid vårt
deltagande och besök!

Ett stort grattis till Yanji Wang och Li Min
Hua som båda fick guld i sina klasser!

Landslag - satsningar - tävlingar
Landslagsledning
Landslagsledning 2004 var Nicklas Sigurdh för
taolu och Fredrik Halldén tillsammans med
Anders Persson för sanshou. Gemensam
träning genomfördes inför EM. Ambitionen
inför kommande verksamhetsår är att hålla
mer regelbundna läger där även 2-3
rankingplacerade är inbjudna för att på detta
sätt försöka bygga ett starkare och bredare
framtida landslag.

Landslaget Sanshou 2004
Kevin Arroyo
Björn Kjöllerström
Hanna Sillén
Ebba Lexmark
Tereze Lindberg

Landslaget taolu 2004
Zackarias Westerberg
Patrik Hörnqvist
Helena Livijn

Wushu EM Moskva
Den 1-6 september hölls wushu-EM i Moskva.
Det svenska laget bestod av fem tävlanden i
sanshou och tre i taolu. Laget leddes av
Nicklas Sigurdh med ansvar för taolu och
Fredrik Halldén och Anders Persson för
sanshou.

Organisatoriskt hade evenemanget stora
brister gällande transporter, mat och hålltider
vilket man skyllde på det rådande
säkerhetsläget i landet. 19 nationer fanns
representerade där Ryssland främst
dominerade tävlingen. Sverige kom på en 7: e
plats i medaljligan vilket är ett bra resultat.

Detta EM var första gången damernas
sanshou stod på programmet. Hanna Sillén och
Ebba Lexmark vann båda guld i sina klasser
och Tereze Lindberg tog hem ett silver! I
herrarnas sanshou vann Björn Köllerström
brons.

På taolusidan har vi nu ytterliggare lyft vår
placering och finns nu även med bland de 10
främsta i vissa kategorier. Taolu kommer att
kräva mycket tid men vi har nu visat att även
Sverige kommer att vara något man får räkna
med framöver.

Sektionssajten
Nu ligger är den nya hemsidan uppe med en
grafisk profil som ligger i linje med förbundet
centralt. Sektionen vill speciellt tacka Johan
Söderling och Erik Johansson som har gjort det
praktiska arbetet.

Grundutbildning i Taijiquan
Den 5/12 höll Yanji Wang genom sektionen en
gemensam grundutbildning i taijiquan med över
20 deltagare.
Speciellt
glädjande var
att många nya
ansikten fanns
på plats under
hela
utbildnings-
dagen.  Yanji
varvade teori,
träning och
filmvisning så
alla deltagare
kunde få en
inblick i de
olika stilarna
och dess speciella kännetecken. Vi ser med
spänning fram emot en fortsättning och vill i
detta sammanhang rikta ett stort tack från
sektionens sida för Yanjis tid, kunskap och
träning som han på detta sätt delar med sig av.
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Resultat nationella tävlingar
Vinnare RM1 Västerås 28-29 februari

Herrar Taolu
Changquan: Zackarias Westerberg - Stockholms Wushu
Skola
Nanquan: Patrik Hörnqvist - Quan Fa Uppsala
Nandao: Patrik Hörnqvist - Quan Fa Uppsala
Nangun: Patrik Hörnqvist - Quan Fa Uppsala
Öppen klass handform, traditionell wushu: Jerry
Lundström - Söderhamns Hung Gar
Öppen klass handform, samtida wushu: Zackarias
Westerberg - Stockholms Wushu Skola
Öppen klass vapenform, traditionell wushu: Jens
Olsson - Söderhamns Hung Gar

Sanshou, Klass A
-70 kg: Besim Sejdiu - Westerås Tai Nui
-85 kg: Pontus Berg - RenYi Umeå

Sanshou, Klass B
-60 kg: Nils Widlund - Södermalms Shaolin
-65 kg: Tobias Månsson - T.I.A. - Växjö
-70 kg: Erik Wahlqvist - Södermalms Shaolin
-75 kg: Erik Åberg - RenYi Umeå
-80 kg: Peter Holmqvist - RenYi Umeå
-85 kg: Farid Samie Sollentuna - Kung Fu Tao
+90 kg: Kristoffer Marken - RenYi Umeå

Damer Taolu
Nanquan: Helena Livijn - Quan Fa Stockholm
Öppen klass, handform inre wushu: Li Min Hua - Li
Min´s Taiji & Svärd
Öppen klass vapenform, inre wushu: Li Min Hua - Li
Min´s Taiji & Svärd

Damer Sanshou, klass A
-56 kg: Tereze Lindberg - Landskrona Asiatiska
Förening
-60 kg: Hanna Sillén - Södermalms Shaolin
-65 kg: Ebba Lexmark Södermalms Shaolin

Damer Sanshou, klass B
-60 kg: Minna Luhanko - Westerås Tai Nui

Vinnare RM2 Söderhamn 22-23 maj

Herrar Taolu
Changquan: Zackarais Westerberg, Stockholm Wushu
skola
Taijiquan: Henrik La Fontane, Wushu Qigong Stockholm
Taijijian: Niklas Borgh, Wushu Qigong Stockholm
Gunshu: Zackarais Westerberg, Stockholm Wushu skola
Öppen klass vapenform, samtida wushu: Zackarais
Westerberg, Stockholm Wushu skola
Öppen klass handform, traditionell wushu: Mikael
Sjöström Örebro Hung Gar
Öppen klass handform, samtida wushu: Zackarais
Westerberg Stockholm Wushu skola
Öppen klass vapenform, traditionell wushu: Mikael
Sjöström Örebro Hung Gar
Öppen klass vapenform, inre wushu: Henrik La Fontane
Wushu Qigong Stockholm
Öppen klass handform, inre wushu: Niklas Borgh
Wushu Qigong Stockholm

Herrar Sanshou, Klass A
-65 kg: Kevin Arroyo - Södermalms Shaolin
-80 kg: Björn Kjöllerström - Södermalm Shaolin

Herrar Sanshou, Klass B
-65 kg: Tomas Ström - Sundsvall Hung Gar Kwoon
-70 kg: Klas Tikkanen - Södermalm Shaolin
-75 kg: Niklas Berglund - Södermalm Shaolin
-80 kg: Jonas Helge - Renyi Wushu Umeå

-85 kg: Christian Stormark - MAI Stockholm
+90 kg: Oskar Hamarling - Emmaboda Kung Fu TóA
Klubb

Damer Sanshou, klass A
-56 kg: Tereze Lindberg - Landskrona Asiatiska
Förening
-60 kg: Hanna Sillén - Södermalm Shaolin
-65 kg: Ebba Lexmar - Södermalm Shaolin

Damer Sanshou, klass B
-52 kg: Nadia Barenthin - MAI Göteborg

Svenska Mästare 2004

Herrar Sanshou
-60 kg: Kevin Arroyo, Södermalms Shaolin
-65 kg: Anders Persson, Södermalms Shaolin
-70 kg: Besim Sjediu, Westerås Tai Nui
-75 kg: Björn Kjöllerström, Södermalms Shaolin
-80 kg: Glenn Juhlin, RenYi Umeå
-85 kg: Pontus Berg, RenYi Umeå

Damer Sanshou
-56 kg: Maria Kyller, Quan Fa Uppsala
-60 kg: Hanna Sillén, Södermalms Shaolin

Herrar Taolu
Changquan: Javier Checca - Songshan Shaolin templet
Taijiquan: Niklas Borgh - Wushu Qigong Stockholm
Öppen klass, Traditionell Handform: Daniel Westerberg
- Shaolin Tempel Chan Wu
Öppen klass, Traditionell Vapenform: Daniel Westerberg
- Shaolin Tempel Chan Wu
Öppen klass, Samtida Handform: Magnus Garneij -
Renyi Umeå
Öppen klass, Samtida Vapenform: Zacharias
Westerberg - Shaolin Tempel Chan Wu
Öppen klass handform, Inre Wushu: Niklas Borgh -
Wushu Qigong Stockholm

Damer Taolu
Öppen klass handform, Samtida Wushu: Helena Livijn -
Quan Fa Stockholm
Öppen klass handform, inre Wushu: Li Min Hua - Li
Min´s Taiji & Svärd
Öppen klass vapenform, traditionell Wushu: Anna
Lövgren Ngo - Shaolin Tempel Chan Wu

Resultat internationella tävlingar
Wushu EM Moskva

Sanshou
Guld - Hanna Sillén
Guld - Ebba Lexmark
Silver - Tereze Lindberg
Brons - Björn Kjöllerstöm

Taolu
Zakarias Westerberg
Jianshu - Placering 13, Gunshu - Placering 15,
Changquan - Placering 22

Patrik Hörnqvist
Nandao - placering 9, Nanquan - placering 10, Nangun
- placering 13

Helena Livijn
Nanquan - placering 7

1: st World Traditional Wushu Festival
Guld – Yanji Wang, Xingyiquan
Guld – Yanji Wang, Jianshu
Guld – Li Min Hua, Taijiquan
Guld – Li Min Hua, Jianshu
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