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Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2005 är det sjä� e – och sis-
ta – som jag har varit förbundsordförande i 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Jag 
vill gärna summera vad som inträff at under 
denna period.
 Förbundet by� e namn för a�  markera 
a�  det står öppet också för andra kampspor-
ter än budoarterna. De senaste åren har sex 
nya arter valts in, vilket innebär a�  förbun-
det organiserar inte mindre än 18 olika arter. 
De� a skapar onekligen en del administrativt 
merarbete men framför allt innebär denna 
mångfald en oerhörd rikedom och styrka 
för förbundet. 
 År 2000 hade antalet utövare i för-
bundet e� er fl era års minskning gå�  ned till 
drygt 30.000. Sedan dess har medlemsantalet 
ökat snabbt. År 2005 hade förbundet 41.833 
utövare, vilket är den högsta noteringen 
i förbundets historia. Det är glädjande a�  
denna ökning beror på såväl tillsko� et av 

sex nya arter som 
a�  de etablerade 
arterna fortsä� er 
a�  växa. 
    Förbundets insat-
ser på utbildnings-
området har ut-
vecklats successivt 
under perioden. 
Av särskild vikt 

är den instruktörsutbildning som få�  allt 
större tyngd och som även de i förbundet 
nya arterna får glädje av. Etableringen av 
e�  budogymnasium i Haninge är en mär-
keshändelse. Det är nu inne på si�  � ärde 
verksamhetsår och har redan gjort avtryck 
på elitnivå inom svensk karate. En annan 
viktig insats gäller förbundets medverkan i 
Campus Haninge med de möjligheter som 
erbjuds a�  förena idro� sutövande på elit-
nivå med högskoleutbildning. Det är också 
betydelsefullt a�  vi tack vare några eldsjälar 
har en livlig verksamhet med utövare med 
funktionshinder.
 E�  annat prioriterat område gäller 
information och kommunikation. Förbun-

dets hemsida har undan för undan förbä� -
rats och blivit alltmer central i förbundets 
informationsgivning och service. Antalet 
besökare ökar kontinuerligt och hemsidans 
forum erbjuder goda möjligheter till diskus-
sion och informationsutbyte. Generellt sä�  
har förbundets anseende och kunskaperna 
om våra idro� er ökat i det omgivande sam-
hället under de senaste åren, men det åter-
står mycket a�  göra.
 Det stora fl ertalet utövare i vårt för-
bund ägnar sig åt sina idro� er för motion 
och välbefi nnande. Här fi nns kvinnor och 
män, olika generationer, invandrare och 
infödda sida vid sida. Endast ca 5 % av utö-
varna tävlar. Mot den bakgrunden är det 
anmärkningsvärt a�  många av våra 11 
landslag hävdar sig så väl i den interna-
tionella konkurrensen. År 2005 tog Sverige 
inte mindre än 20 medaljer i internationella 
mästerskap och medaljskörden har varit på 
liknande nivåer även under de föregående 
åren. Det är så mycket mera berömvärt med 
tanke på de knappa resurser som vårt för-
bund och våra landslag förfogar över.
 Förbundets ekonomi har stärkts un-
der de senaste åren genom en kombination 
av insatser: Stigande medlemssiff ror, höjd 
medlemsavgi� , ökade bidrag från RF (fast 
fortfarande synnerligen snåla jämfört med 
bidragen till andra förbund), förbä� rad 
betalningsdisciplin vad gäller medlemsav-
gi� er och en sträng kostnadskontroll. Häri-
genom har det bl.a. varit möjligt a�  förstär-
ka kansliet och därmed den service som ges 
till medlemmarna. De knappa ekonomiska 
resurserna innebär dock fortfarande restrik-
tioner för förbundets verksamhet.
 På förbundsstämman 2003 antogs 
VISION 2007 som anger mycket ambitiösa 
mål för förbundets utveckling under åren 
fram t.o.m. år 2007. En del av dessa mål har 
redan uppnå� s i förtid. Andra kan bli svå-
ra a�  nå inom den utsa� a tidsramen. De� a 
är helt i sin ordning om man sä� er kraven 
så högt som vi har gjort. Jag tror a�  det är 
viktigt a�  redan nu börja fundera på vilken 
långsiktig vision som så småningom ska 
avlösa VISION 2007.
 I början av min ordförandeperiod, år 
2000, inträff ade förbundets 40-årsjubileum. 
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Planeringen inför 50-årsjubileet, år 2010, är 
redan igång. Arbetet med a�  utarbeta en 
historik som ska vara klar år 2010 har in-
le� s. De arter – judo och taekwondo – som 
tidigare tillhört förbundet under åtskilliga 
år har erbjudits – och tackat ja till – a�  delta 
i arbetet.
 A�  ha arbetat med och för Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet under sex 
år har varit e�  privilegium. Jag tycker a�  vi 
har uppnå�  betydande framgångar under 
denna period. De� a är naturligtvis inte en 
persons förtjänst utan är en följd av insatser 
från många hängivna och skickliga ledare 
och utövare. Jag gläder mig åt a�  ha kom-
mit i kontakt med och få�  samarbeta med 
alla dessa människor. 
 Jag tackar för mig och önskar förbun-
det, alla dess arter och framför allt alla män-
niskor i förbundet all lycka till i framtiden!

    Erik Åsbrink

Förbundet
Idrott
Internationella framgångar
Året 2005 blev ännu e�  resultatrikt år med 

fl era internatio-
nella framgångar 
för svensk budo- 
och kampsportse-
lit. Av de 18 idrot-
ter som återfi nns 
inom förbundet 
tävlar 11 interna-
tionellt. Medaljer-
na - 20 samman-
lagt - fördelar sig 
på 2 guld, 4 silver 
och 14 brons. De 
tre medaljerna i 
taido erhölls vid 
taido-VM, som ar-

rangerades i Göte-
borg i augusti 2005.

 Medaljörerna är som följer:

Iaido
EM-silver Mikael Almeblad (shodan)
EM-silver Thomas Ohlsson (nidan)
EM-brons Jörgen Sjöholm (mudan)
EM-brons Martin Lindgren (yondan)
EM-brons Mike Henry (rokudan)

Jodo
EM-brons Sida Yin (mudan)

Ju-jutsu
Guld junior-VM Johan Jorup (-94 kg)
Guld junior-VM Marcus Eriksson (-85 kg)
EM-silver Johan Jorup (-94 kg)
EM-brons Linda Lindström (-55 kg)
EM-brons Jessica Tanzilli Jansson (-62 kg)

Kickboxning
VM-silver Jenny Hardingz (-48 kg)
VM-brons Jonathan Gromark (-86 kg)
VM-brons Thomas Karlsson (-63kg)
VM-brons Heidi Williamsson (-50 kg)
VM-brons Caroline Ek (-70 kg) 

Taido
VM-brons Maria Tång, hokei (form)
VM-brons Damlaget, jissen (kamp)
VM-brons Herrlaget, jissen (kamp)

Wushu
VM-brons Ebba Lexmark, sanshou (-65 kg)

Domarlicenser
Emil Gustafsson, ju-jutsu, tog World Kamp 
och Duo licens.
Gunnar Malm, wushu, tog internationell 
Sanshou licens.
Fredrik Ålander, karate, tog WKF kumite 
Judge B-licens.
Ove Viggedal, karate, tog EKF kata Judge B-
licens.

Årets Idro� sprestation
För femte gången delades stipendiet Årets 
Idro� sprestation (tidigare kallades stipen-
diet Årets Budoutövare) ut i samband med 
förbundsstämman den 12 mars 2005. Utmär-
kelsen gällde framstående idro� slig presta-

Johan Jorup möter ryssen 
Alexey Veselovzorov på World 
Games. Foto: Gunnar Hoff sten.
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tion under år 2004. Den gick till Leif Sunje för 
hans EM-guld m.m. i iaido. Stipendiet upp-
går till 10 000 kr. Vid förbundsstämman den 

18 mars 2006 
kommer det 
a�  tillkän-
nages vem 
som mo� ar 
s t i p e n d i e t 
för år 2005. 
Vid samma 
tillfälle kom-
mer för för-
sta gången 
a�  delas ut 
s t i p e n d i e t 

Årets Idro� s-
ledare.

Stipendiemo� agare:
2000 Lo� a Berger, karate
2001 Ulf Evenås, aikido
2002 Mats Wahlquist, kendo
2003 Tereze Lindberg, kickboxning
2004 Leif Sunje, iaido

Handslaget
Under 2005 var det tredje året för Handsla-
get. Förbundet valde a�  prioritera projekt 
som riktar sig till skolungdomar. Särskilt in-
riktades stödet på a�  fl ickor i åldrarna 7-20 
år skall kunna utöva budo och kampsport 
på det sä�  de själva önskar.
 Föreningarna uppmuntrades a�  i 
nära samarbete med skolorna utveckla me-
toder som lockar alla elever till fysisk aktivi-
tet med budo och kampsport som redskap. 
Förbundet hoppas a�  genom olika satsning-
ar inom handslaget få medlemsklubbarna 
a�  bredda samarbetet över stil- och artgrän-
serna.
 Vårt förbund fi ck totalt 2.240.000 kr. 
a�  fördela år 3. Vi fi ck 103 ansökningar till 
e�  sammanlagt belopp om 6.286.833 kr. från 
klubbar runt om i landet. 80 ansökningar 
godkändes. Totalt ansökte klubbarna för 176 
projekt och fi ck medel för 141 där ”öppna 
för fl er” och ”satsa på fl ickor” var det som 
klubbarna ville satsa mest på. Under februa-
ri 2006 kommer Riksidro� sförbundet a�  in-

formera hur det bli med år 4. Förhoppnings-
vis får förbundet minst lika mycket medel 
a�  tilldela föreningarna som under år 3.
 Arbetet med Handslaget har utförts 
av en grupp inom förbundsstyrelsen under 
ledning av Stefan Stenudd och i övrigt bestå-
ende av Leila Orre och Michael Söderkvist. 
Kansliet har utgjort administrativt stöd. Ge-
nom denna hantering har arbetet kunna be-
drivas på e�  kostnadseff ektivt sä� .

Kommi� én för budoutövare med 
funktionshinder
Under det gångna året har många olika 
evenemang och aktiviteter ägt rum. Arbe-
tet med a�  kontinuerligt vårda samarbetet 
mellan vårt förbunds kommi� é och landets 
olika kommuner och habiliteringar har på-
gå�  kontinuerligt. Under hösten gjordes e�  
omfa� ande utskick till landets alla kommu-
ner samt alla habiliteringschefer. De� a har 
sedan följts upp med personliga kontakter 
via e-post och telefonsamtal. Mike Wall har 
under hösten ha�  personliga kontakter med 
e�  30-tal kommuner och habiliteringar och 
diskuterat konkreta aktiviteter som skall på-
börjas under våren 2006.
 Under året som gå�  har även en rad 
olika praktiska pass genomförts från Boden 
i norr till Malmö i söder. Mike Wall har till-
sammans med en grupp barn från Kaisho 
visat upp verksamheten för en rad kom-
muner och deras ansvariga politiker. De� a 
har blivit positivt mo� aget och nya kontak-
ter har hela tiden skapats. Även inarbetade 
kontakter har vårdats.

Ekonomi
Ekonomiskt utfall
Verksamhetsåret 2005 slutade med e�  över-
sko�  om 228.164 kr. Härav gick den centrala 
verksamheten med e�  översko�  om 69.835 
kr. och sektionernas verksamhet sammanta-
get med e�  översko�  om 158.328 kr. Över-
sko� et har möjliggjort bl.a. genom det ide-
ella arbetet gällande handläggningen av 
Handslagets medel.
 Under året har betydande insatser 
gjorts för a�  utveckla och förbä� ra med-

Leif Sunje tar emot pris för bästa 
idro� sprestation  2004.



7

www.budokampsport.se

lemsregistret. Förbundsstyrelsen fastställde 
vidare under hösten en bidragspolicy.
 Av förbundets totala intäkter om 
6.368.835kr härrörde liksom tidigare år hu-
vuddelen – närmare bestämt 89 % - från två 
källor: ordinarie statsbidrag, inkl. handsla-
get och internationellt stimulansbidrag, ka-
naliserade via RF om 2.668.000 kr. och med-
lemsavgi� er (inkl. försäkringspremier) om 
2.986.343 kr. Övriga intäkter utgjordes främst 
av graderingsavgi� er 126.000 kr, annonser 
42.000 kr, kursavgi� er 116.000 kr samt fak-
turerade kostnader för diplom och licenser 
m.m. 300.000 kr. Kostnadsfördelningen un-
der verksamhetsåret har i huvudsak se�  ut 
på följande vis:

Till sektionerna  2 166 000
Kansli   1 797 000
Försäkring     870 000
Information och profi l     214 000
Utbildning       95 000*
Förbundsstyrelse    135 000
Årsmöte     189 000
_______________________________
*Ne� okostnad. Bru� okostnaden var 211.000 kr. mot 
vilken svarade intäkter om 116.000 kr.

Förbundets egna kapital ökade i och med 
översko� et till 1.966.876 kr.
 Den ekonomiska redovisningen 
framgår av förbundets förvaltningsberä� el-
se. Förbundets bokföring och ekonomihan-
tering har liksom tidigare år handha� s av 
RF:s Ekonomitjänst. Ekonomiansvarig inom 
förbundsstyrelsen är förbundskassör Virpi 
Alajarva.

Internationellt stimulansbidrag
För år 2005 fi ck SB&K e�  internationellt sti-
mulansbidrag från RF om 111.000 kr. Bidra-
get knöts till tre olika ändamål:
 70.000 kr för stöd till hyreskostnad för 
Lisebergshallen för Taido Convention samt 
World Taido Federation Meeting.
 30.000 kr för deltagande i General 
Meeting och Council Meeting inom Shorin-
jikempo.
 11.000 kr för deltagande i kongressen 
i World Association of Kickboxing Organi-
zations.

 I slutet av året beslutade RF a�  SB&K 
skulle få e�  internationellt stimulansbidrag 
om 53.500 kr. för år 2006. Av bidraget avser 
16.500 kr för kontaktskapande verksamhet 
för a�  stärka position och infl ytande och 
på sikt komma in i styrelsen i EWuF, 17.000 
kr för deltagande vid kickboxning EM och 
VM med tillhörande kongresser för kvinnlig 
sektionsansvarig och domare med sikte på 
kommi� érepresentation samt 20.000 kr för 
förberedelser och genomförande av projekt 
Naginata EM i Sverige 2006 genom närvaro 
vid internationella möten.

Utbildning
Förbundets utbildningsverksamhet hante-
ras huvudsakligen inom utbildningskom-
mi� én. Arbetet inom denna har under verk-
samhetsåret i huvudsak varit inriktat på 
a�  genomföra instruktörsutbildningar och 
stödja Riksidro� sgymnasiet (RIG) men även 
a�  erbjuda elitsatsning i samband med hög-
skoleutbildning och högre tränarutbildning. 
Kommi� én har ha�  en gemensam konfe-
rens tillsammans med utbildarna. Arbetet 
har fortsa�  med a�  utforma kursmateriel 
och kursplaner. Mikael Söderkvist är utbild-
ningsansvarig inom förbundsstyrelsen och 
dessutom ordförande i utbildningskommit-
tén.

Gemensam instruktörsutbildning
Utbildningskommi� én har under verksam-
hetsåret genomfört sju gruppinstruktörsut-
bildningar. Dessa genomfördes i Skövde, 
Sundsvall, Stockholm, Karlstad, Umeå/Skel-
le� eå och Göteborg. Barninstruktörskurser 
har genomförts i Stockholm och Karlstad.
 Kommi� én har aktivt deltagit i ut-
formandet av SISU:s kommande Barn- och 
ungdomsledarutbildning. Denna kurs kom-
mer a�  genomföras i alla SISU-distrikt inom 
ramen för Handslaget men som en del i den 
gemensamma instruktörsutbildningen.
 Kursernas upplägg visar a�  även de 
nya arterna i förbundet har e�  stort utbyte 
av utbildningarna. På så vis kan förbundets 
ledare arbeta med det som är gemensamt 
och sammanför oss i e�  förbund.
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Instruktörsutbildare:
Anders Bergström
Andreas Brotanek
Fredrik Gundmark
Håkan Nygren
Christer Ringblom
Michael Söderkvist
Ove Viggedal

Det är glädjande a�  det är möjligt a�  erbjuda 
förbundets klubbar en genomtänkt instruk-
törs- och ledarutbildning i samverkan med 
idro� srörelsen och som likväl u� rycker för-
bundets särart samtidigt som den kommer 
a�  accepteras i e�  EU-perspektiv.

Funktionskurser och samverkan
Funktionskurserna börjar så sakta a�  kom-
ma. Kommi� én för funktionshinder har 
fortsa�  de trevliga och värdefulla kurser de 
startat de senaste åren. Stockholms Budo & 
Kampsportsförbund har än en gång plane-
rat för en upprepning av den uppska� ade 
funktionskursen om idro� sskador. Planerat 
är även området coaching.
 Utbildningskommi� én deltog i
SB&K:s samverkanskonferens för förbun-
dets alla landslag. Där framkom utmärkta 
förslag till utbildningsområden för lands-
lagsverksamheten.

Budogymnasiet (RIG)
Vårt Budogymnasium med karateinriktning 
i samverkan med Fredrika Bremergymna-
sierna är inne på si�  � ärde år. Eleverna har 
nu etablerat sig i Haninge. Där har de möj-
lighet a�  bo på e�  elevhem, ha karateträning 
med 2-3 pass i veckan på skoltid samt träna i 

klubb på kvällstid. De har i år tävlat mycket 
frekvent och några har även deltagit i ju-
niorlandslagets träningsläger. De har varit 
riktigt framgångsrika, precis som e�  Riksi-
dro� sgymnasium ska vara. Glädjande är a�  
tre av eleverna numera är medlemmar i ju-
niorlandslaget. Det är viktigt a�  skolan och 
talangutvecklingen klaras samtidigt; de� a 
är själva grunden för e�  Riksidro� sgymna-
sium.
 2005 togs sex elever in på Budogym-
nasiet e� er en u� agning den 17 april i Stock-
holm. Eleverna hade däre� er en kick-off  på 
Bosöns Idro� sfolkhögskola den 11-12 juni. 
Sammantaget har Budogymnasiet ha�  tolv 
elever under året. Rekryteringsarbetet inför 
den femte årskullen började i september med 
information på ungdomstävlingar. Däre� er 
gjordes det direktutskick till alla karateklub-
bar.
 Den 14 oktober 2005 deltog kom-
mi� éns representant Michael Söderkvist i 
RF:s utvecklingskonferens tillsammans med 
företrädare från andra specialidro� sförbund 
med RIG, Skolverket och RF-centralt om hur 
RIG-verksamheten ska rymmas i den revi-
derade gymnasieskolan från 2007. Bland an-
nat diskuterades tid- och kursplaner.
 Utvärdering och verksamhetsbe-
skrivning av RIG-verksamheten gjordes i 
samverkan mellan Fredrika Bremergymna-
siernas rektor Gunilla Melin, tränaren Omar 
Ahmedin och Michael Söderkvist för SB&K. 
Skolan är nu klar med den om- och tillbygg-
nad som gör den till en av de modernaste 
gymnasieskolorna i landet. Förbundet var 
givetvis med vid den offi  ciella invigningen 
i oktober. Den 7 december gjorde RF genom 
Maja Uebel första besök på Budogymnasiet i 
Haninge för en utvärdering inför nästa RIG-
dimensionering.

Eli� ränarutbildning
Förbundets utbildningsplan strävar e� er en 
helhetssyn på utbildningsfrågor. RF:s ut-
vecklingssatsning Eli� ränarutbildningen (ti-
digare Högre Tränarutbildningen) startade 
2003 och förbundet har två elever antagna i 
utbildningen. Det är också klart a�  en fort-
sä� ning kommer våren 2006.

Omar Ahmedin och de nya RIG-eleverna ht -05.
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Campus Haninge
A�  kunna fortsä� a med en elitsatsning trots 
högskolestudier är inte lä� . Utbildnings-
kommi� én har därför tillsammans med för-
bundsstyrelsen valt a�  se möjligheterna till 
a�  delta i projektet Campus Haninge. Där 
kan studenterna få individuellt studieupp-
lägg, förtur till boende samt medicinsk sup-
port. Förbundet bidrar med träningsrådgiv-
ning samt samverkan med Budogymnasiet.
 Förbundet har nu en elev som ingår 
i projektet med mycket goda resultat. An-
dreas Brotanek representerar förbundet och 
ingår i den styrgrupp som bl.a. tar ut elever 
till projektet. Föreningen Campus Haninge 
är en intresseförening för alla intressenter i 
projektet. Föreningen bildades 2005 och syf-
tar till a�  utveckla förutsä� ningarna för en 
elitsatsning tillsammans med Högskolestu-
dier. I styrelsen för Campus Haninge som 
representant för SB&K si� er Leila Orre, med 
Michael Söderkvist som suppleant.

Gymnastik & Idro� shögskolan
Den gamla Specialidro� slärarlinjen och nu-
varande Tränarlinjen får ny fart inom ramen 
för Gymnastik & Idro� shögskolan. SF-en-
gagemanget är tillbaka på Tränarlinjen med 
möjlighet till komple� erande lärarkompe-
tens. Andreas Brotanek representerar SB&K 
och för närvarande har förbundet en elev 
antagen på GIH.

Informationsarbete
Hemsidan
Hemsidan är den viktigaste kanalen för a�  
nå ut med information snabbt och bre� . Ar-
betet med a�  uppdatera och förbä� ra hem-
sidan fortsä� er hela tiden. Här fi nns en stor 
mängd viktig information som klubbledare, 
utövare, allmänheten och massmedierna är 
intresserade av. Dessutom fi nns möjlighet 
a�  beställa diplom, skriva ut blanke� er och 
erhålla annan medlemsservice. Antalet besö-
kare är nu uppe i ungefär 23 000 per vecka.
 Den centrala hemsidan sköts framför 
allt av förbundets informatör, medan sektio-
nernas hemsidor sköts av deras egna webb-
masters.
 Under året har annonsförsäljningen 

på hemsidan tagit fart och utgör en tillta-
gande inkomst för förbundet. Förbundssty-
relsen har fastställt riktlinjer för annonser 
och externa länkar på hemsidan.

Budo & kampsportsforum
Förbundets forum på webben har vuxit till 
2.200 registrerade medlemmar och nästan 
20.500 inlägg vid årets utgång. Forumet fort-
sä� er a�  vara en livligt frekventerad plats 
för all sorts diskussion med anknytning till 
förbundet och våra idro� er. Som vanligt var 
deba� en på forumet särskilt intensiv inför 
förbunds- och sektionsstämmorna.
 Forumet sköts av Anders Pe� ers-
son med stöd av fl era ansvariga för de olika 
idro� erna.

Nyhetsbrev
En gång i månaden skickas e�  nyhets-
brev i form av e�  e-postmeddelande med 
den senaste månadens nyheter och viktig 
information från förbundet om stipendier, 
förbundsstämman, utbildningar med mera. 
Nyhetsbrevet är öppet för alla a�  prenume-
rera på och har i dagsläget cirka 400 prenu-
meranter.

Massmedia
Även om budo och kampsport inte får myck-
et utrymme på sportsidorna märks ändå 
a�  idro� erna är massmedialt intressanta. 
Andra redaktioner behandlar våra idro� er 
tämligen fl itigt.
 Förbundet fortsä� er a�  bearbeta me-
dierna, bl.a. genom pressmeddelanden vid 
varje betydande evenemang, vilket har givit 
e�  antal tidningsartiklar och TT-meddelan-
den, men mer återstår a�  göra.

Riktlinjer
Förbundsstyrelsen har under hösten fast-
ställt riktlinjer för informationsarbetet inom 
förbundet. De tjänar som vägledning för 
framför allt kanslipersonalen samt förbun-
dets förtroendevalda och funktionärer.

Marknadsföring
Förbundsstyrelsen har utse�  en marknads-
föringsgrupp bestående av Stefan Stenudd, 
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Michael Sjölin, Jöran Fagerlund och kansli-
ets informatör. Gruppen har inle�  si�  arbete 
med a�  planera marknadsföringen av för-
bundet och dess idro� er.

Historik
Arbete har påbörjats för a�  inför förbundets 
50-årsjubileum utarbeta en gedigen histo-
rik över förbundet och de arter som ingår 
eller har ingå�  i förbundet. Arbetet leds av 
Stefan Stenudd. Tanken är a�  e� erhand 
vidtala e�  antal skribenter som ska beskriva 
utvecklingen av de olika i förbundet ingåen-
de arterna. Även Svenska Judoförbundet och 
Svenska Taekwondoförbundet har erbjudits 
och tackat ja till a�  medverka, e� ersom judo 
och taekwondo under många år tillhörde 
vårt förbund. 

Informatör
Förbundets informatör Marĳ a Fischer har 
under hösten inle�  e�  års barnledighet. 
Under tiden vikarierar Anna Johansson som 
informatör. Informationsansvarig inom för-
bundsstyrelsen är Stefan Stenudd.

Organisation och 
medlemmar
Nya arter
På förbundsstämman 2005 valdes tre 
kampsporter – glima, shootfi ghting och krav 
maga – in som nya arter inom förbundet. De 
kom a�  tillhöra kampsportssektionen. Vid 
årets slut hade glima 2 föreningar med 13 
utövare, shootfi ghting 1 förening med 162 
utövare och krav maga 2 föreningar med 58 
utövare.

Medlemsutvecklingen
Under 2005 ökade antalet utövare inom för-
bundet till 41.833. Det var en ökning med 
1.227 eller med 3 %. De� a är det största an-
talet någonsin. Den tidigare toppnotering-
en nåddes 1996, då förbundet hade 41.007 
utövare. Däre� er tappade förbundet över 
10.000 utövare till följd av a�  taekwondo 
lämnade förbundet men även på grund av 
a�  övriga arter gick tillbaka. E� er bo� enno-
teringen år 2000, då förbundet hade 30.442 

utövare, har det under den följande femårs-
perioden ske�  en ökning med 11.391 utöva-
re, vilket innebär en tillväxt med 37,4 %. Av 
det totala antalet utövare utgörs 31,2 % av 
kvinnor och 68,8 % av män.
 Även om en betydande del av ökning-
en 2005 avser de sex arter som kommit med 
i förbundet de senaste åren (capoeira, fi lip-
pinska kampsporter, glima, kickboxning, 
krav maga och shootfi ghting), så fortsä� er 
fl ertalet av de ”gamla” arterna i förbundet 
a�  öka. Se�  över perioden 2000-2005 med 
en ökning på drygt 11.000 utövare, så faller 
knappt 3.000 på de ”nya” arterna och nära 
8.500 på de ”gamla”.
 Även antalet föreningar ökade 2005, 
från 760 till 771. I dessa tal ligger dock e�  
visst inslag av dubbelräkningar, e� ersom 
föreningar som har utövare i fl era sektioner 
räknas fl era gånger. Om sådana dubbelräk-
ningar elimineras uppgick antalet förening-
ar år 2005 till 722.
 Nedan återges antalet utövare och 
föreningar i förbundets sex sektioner:

 Utövare        -00          -01           -02          -03          -04           -05
 Aikido     4.651      5.105        5.132      5.156       5.062       5.131
 Ju-jutsu     7.936      9.524      10.400    10.956     10.704     11.006
 Kampsport      -              -              -        1.008       1.884       4.0001  
 Karate    17.4322   16.240      17.191    17.492     18.545     17.577
 Kendo          423          431          553         734          839          861
 Wushu              -       2.382       3.088      3.260       3.572       3.258
 Totalt       30.442    33.682      36.367    38.606     40.606     41.833

 1. Inkl. ninpo taĳ utsu och taido som fram t.o.m. år 2004 till-
hörde  karatesektionen.
 2. Inkl. wushu

 Antal föreningar per sektion 2000-2005:

 År                -00         -01           -02          -03          -04          -05
 Aikido          95          99           101         106          104         104
 Ju-jutsu      116         121          124         125          142         134
 Kampsport    -             -               -            13            44           981

 Karate         3582      313           330         337          344         316
 Kendo           24          26             30          32            43           37
 Wushu           -            46             55          69            83           82 
 Totalt           593        605           640        682          760         771

 1. Inkl. ninpo taĳ utsu och taido som fram t.o.m. år 2004 
   tillhörde karatesektionen.
 2. Inkl. wushu
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Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 12 mars 2005 
var närvaron rekordhög. 211 föreningar var 
representerade med sammanlagt 279 röster. 
Till mötesordförande valdes Bengt Wester-
berg. I anslutning till förbundsstämman 
anordnades också uppvisningar i vissa av 
förbundets arter.
Förbundsstämman beviljade i enlighet med 
revisorernas rekommendation förbunds-
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2004.
 Förbundsstyrelsen lade fram fyra 
propositioner. Proposition 2005:1 ang. 
förbundsstyrelsens storlek och samman-
sä� ning. E� er försöksvotering kunde mö-
tesordföranden konstatera a�  förbundssty-
relsens förslag inte hade det stöd som krävs 
för en stadgeändring. Propositionen hade 
därmed avslagits. 
 Proposition 2005:2 ang. införande-
beslut. E� ersom proposition 2005:1 inte 
antagits var denna proposition inte längre 
aktuell. 
 Proposition 2005:3 ang. inval av gli-
ma, shootfi ghting och krav maga i förbun-
det. Stämman beslutade a�  välja in samt-
liga dessa arter. Förbundsordförande Erik 
Åsbrink hälsade de nya arterna välkomna i 

förbundet. 
 Proposition 2005:4 ang. inrä� ande 
av stipendiet Årets Idro� sledare antogs av 
stämman.
 Till förbundsstämman hade lagts å� a
 motioner. Motion 2005:1 ang. förbundssty-
relsens storlek och sammansä� ning. Denna 
punkt behandlades i samband med propo-
sition 2005:1, där motionären drog tillbaka 
motionen.
  För motion 2005:2 ang. bildande av 
en Bujinkansektion, motion 2005:3 ang. bil-
dande av en Shorinjikemposektion och mo-
tion 2005:4 ang. bildande av en Taidosektion, 
begärdes votering och utföll med 129 röster 
för bifall till och 119 röster för avslag på för-
bundsstyrelsens förslag. E� ersom förslaget 
avsåg ändring i stadgarna, vilket kräver två 
tredjedels majoritet, innebar de� a a�  försla-
get avslagits.
 Motionerna 2005:5-6 ang. ändring av 
knockoutregeln i stadgarna. E� er deba�  be-
slöt stämman a�  bifalla förbundsstyrelsens 
förslag. 
 Motion 2005:7 ang. utseende av en 
distriktssamordnare. Förbundets vice ord-
förande Leila Orre konstaterades a�  en di-
striktssamordnare redan var utsedd. Stäm-
man beslöt a�  motionen därmed, i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag, skulle anses 

Antal utövare per art:

År            -04          -05
Aikido    5.062    5.131
Capoeira          308        536
Filippinska kampsporter     35          56
Glima                  -              13
Iaid            168        187
Jodo                98         78
Ju-jutsu   10.704  11.006
Karate   17.158  17.242
Kendo        530          530
Kickboxning    1.541       2.173
Krav maga          -            58
Kyudo           17          19
Naginata         26          47
Ninpo taĳ utsu       519                      536
Shorinjikempo       335                      335
Shootfi ghting            -                       162
 Taido        533                     539
Wushu      3.572              3.258
Totalt                                 40.606    41.833    

Representanter för de nya arterna på stämman 2005.
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vara besvarad.
 Motion 2005:8 ang. styrelsens pro-
positionsarbete. Stämman beslöt enligt för-
bundsstyrelsens förslag.
 Förbundsstämman beslöt a�  bifalla 
förbundsstyrelsens förslag till Verksamhets-
plan för 2005.
 Förbundsstämman beslöt a�  bifalla 
förbundsstyrelsens förslag a�  medlemsav-
gi� en för 2005 skulle ligga kvar på oföränd-
rad nivå.

Val till styrelsen
(Invalsår i styrelsen anges inom parentes)
Erik Åsbrink, förbundsordförande (2000)
Leila Orre, vice förbundsordförande (2004)
Virpi Alajarva, förbundskassör (nyval)
Michael Söderkvist, utbildningsansvarig 
(2001)
Stefan Stenudd, informationsansvarig 
(2001)
Petra Fluor, övrig ledamot (nyval)

Vidare fastställdes a�  sektionsordförande-
na skulle ingå i styrelsen:
Jöran Fagerlund, ordförande aikido (2001)
Emil Gustafsson, ordförande ju-jutsu (2002)
Michael Sjölin, ordförande kampsport 
(2004)
Owe Stjernström, ordförande karate (1994)
Leif Sunje, ordförande kendo (2003)
Patrik Svenberg, ordförande wushu (2003)

Styrelsen
Förbundsstyrelsen har under år 2005 ha�  
9 protokollförda sammanträden, varav 2 

före förbundsstämman (med den dåvarande 
styrelsen) och 7 e� er förbundsstämman 
(med den nuvarande styrelsen). Styrelsele-
damöterna har deltagit enligt följande:
       
                            
       Föregående       Nuvarande
      styrelse       styrelse
Erik Åsbrink   2  7
Leila Orre   2  7
Michael Bergman 2  --
Virpi Alajarva  2 (a)  7
Kristina Nilsson 1  --
Petra Fluor  1 (b)  7
Michael Söderkvist  2  6
Stefan Stenudd 2  5
Jöran Fagerlund  2  4
Emil Gustafsson 1  2
Michael Sjölin 1  5
Owe Stjernström 0  6
Leif Sunje  2  4
Patrik Svenberg 0  5
Janeth Augustsson 1 (c)
Luciano Macri   1 (d)

  (a) ersa� e Owe Stjernström 
  (b) ersa� e Emil Gustafsson
  (c) ersa� e Michael Sjölin
  (d) ersa� e Patrik Svenberg

Valberedningens sammankallande Irene 
Brändström adjungerades till förbundssty-
relsens möte den 16 januari och den 18 de-
cember 2005. Förbundets generalsekreterare 
Javier Escalante och kansliets övriga perso-
nal har regelmässigt varit adjungerade till 
förbundsstyrelsens möten.

Viktiga möten under 2005
 31 mars: RF-dialog. Från SB&K del 
tog Erik Åsbrink, Virpi Alajarva och Javier 
Escalante
 4 april: Möte mellan RF och 
kampsportsförbunden angående Handsla-
get. Från SB&K deltog Erik Åsbrink, Leila 
Orre, Virpi Alajarva och Javier Escalante.  
 20-22 maj: Riksidro� smötet i 
Västerås. Från  SB&K deltog Leila Orre, Petra 
Fluor, Javier Escalante och Mona Thun.
 7 september: Möte med Mikael San-

Möte med Karin Ma� sson.
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to� , riksidro� schef i SB&K:s lokaler. Från 
SB&K  deltog Erik Åsbrink och Javier Esca-
lante.
 8 september: Möte med De Dövas 
Riksidro� sförbund i SB&K:s lokaler. Från 
SB&K  deltog Erik Åsbrink, Mike Wall och 
Javier Escalante.
 19 oktober: Möte med Karin Ma� sson, 
RF:s nyvalda ordförande i SB&K:s lokaler. 
Från  SB&K deltog Erik Åsbrink, Virpi Ala-
jarva, Mikael Sjölin och Javier Escalante.
 7 december: Möte mellan RF och spe-
cialidro� sförbundens ordförande på Bosön.  
Från SB&K deltog Leila Orre.

Organisatoriska förändringar
Som framgå�  ovan fi ck inte ansökningarna 
från ninpo taĳ utsu, shorinjikempo och taido 
om a�  få bilda egna sektioner erforderligt 
stöd på förbundsstämman. Ninpo taĳ utsu 
och taido inkom senare under våren med 
ansökningar till förbundsstyrelsen om a�  få 
byta sektionstillhörighet. En sådan föränd-
ring innebär ingen stadgeändring och kräver 
inte beslut av förbundsstämman. Förbunds-
styrelsen biföll ansökningarna och ninpo 
taĳ utsu och taido tillhör sedan den 1 juli 
2005 kampsportssektionen.

Remissvar angående lagförslag om 
förbud mot vissa kampsports-
matcher
Förbundsstyrelsen avgav den 18 december 
2005 förbundets remissy� rande angående 
lagförslag om förbud mot vissa kampsports-
matcher. I remissvaret ifrågasa� es själva 
grunden för a�  lagreglera kampsporter – till 
skillnad från alla andra idro� er – bl.a. med 
hänvisning till a�  skaderiskerna är mindre 
för kampsporter än för många andra idrot-
ter. Enligt y� randet borde statsmakterna 
liksom tidigare förlita sig på a�  kampsports-
förbunden genom självreglering förmår a�  
upprä� hålla en hög etisk nivå och låga ska-
derisker. Å andra sidan kunde konstateras a�  
lagförslaget innebär en mindre långtgående 
reglering än det tidigare utredningsförslaget 
från Bri�  Solberg, e� ersom tillståndskravet 
endast åsy� ar matcher där det förekom-
mer sparkar eller slag som träff ar huvudet. I 

utredningsförslaget inkluderades spar-
kar eller slag som är riktade mot huvudet. 
I praktiken innebär det a�  tillstånd endast 
kommer a�  krävas för det fåtal arter där det 
förekommer matcher med s.k. fullkontakt. 
 I remissy� randet riktas vidare kritik 
mot a�  tillståndsprövningen även kommer 
a�  innebära a�  en avgi�  tas ut och a�  de� a 
förfarande kommer a�  upprepas, e� ersom 
tillståndet förutsä� s vara tidsbegränsat.
 Den 23 januari 2006, dvs kort ef-
ter verksamhetsårets utgång, träff ade Erik 
Åsbrink och Javier Escalante idro� sminister 
Bosse Ringholm och hade därvid tillfälle a�  
utveckla förbundets syn på lagförslaget och 
även a�  mera allmänt presentera förbundets 
verksamhet.

Juridiska nämnden
Ordförande: Lars Tegelberg
Vice ordförande: Gabriel Berg
Ledamöter: Gunnar Hoff sten, Johanna Lam-
pinen och André Gullbrand
 Under året avgjorde nämnden fem 
ärenden och sammanträdde vid två tillfäl-
len. Övriga ärenden avgjordes per capsu-
lam.
 Två av styrelsens ledamöter, Lars 
Tegelberg och André Gullbrand, deltog i 
en idro� sjuridisk kurs anordnad av RF och 
SISU. Kursen omfa� ade en dag och hölls på 
Bosön den 14 oktober.
 Nämnden föreslog under hösten 
2005 i en skrivelse till förbundsstyrelsen en 
ändrad instansordning inom förbundet för 
avgörande av disciplinärenden. Förbunds-
styrelsen ansåg emellertid a�  den nuva-
rande instansordningen borde bibehållas 
och avser därför inte a�  lägga fram förslag 
om ändrad instansordning till förbunds-
stämman.

Medicinska kommi� én
Ordförande: Robert Wanat 
Ledamöter: Dariuz Trojanowski, Kennet 
Knutsson och Ingemar Sköld.

Kommi� én för budoutövare med 
funktionshinder
Ordförande: Mike Wall
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Ledamöter: Pontus Johansson, Amanda 
Golert, Leif Hermansson, Silja Hermansson 
och Ulf Jordung.

Utbildningskommi� én
Ordförande: Michael Söderqvist
Ledamöter: Anders Bergström, Robert Har-
ris, Håkan Nygren, Mikael Sjögren och 
Janeth Augustsson.

RIG-gruppen 
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Omar Ahmedin, tränare, karate
Lo� a Berger, junior-/kade� landslaget i 
karate, Gunilla Melin, rektor, Fredrika 
Bremer-gymnasierna, Per-Åke Olsson, gym-
nasieansvarig, Haninge kommun

Kansliet
Vid utgången av verksamhetsåret hade 
kansliet tre anställda:
Javier Escalante, generalsekreterare och 
chef för kansliet, Marĳ a Fischer, förbunds-
informatör och föräldraledig fr.o.m. den 30 
september och med Anna Johansson som 
vikarierande informatör fr.o.m. den 29 au-
gusti samt Mona Thun, förbundskanslist. 
Förbundsstyrelsens kansliansvarige har va-
rit Erik Åsbrink.

Distriktsamordnare
Daniel Petersson (2005)

Revisorer
Av förbundsstämman valda revisorer:
Tomas Forslund, auktoriserad revisor, Ernst 
& Young (1998)
Agnetha Ruuth (nyval)
Michel Forss, suppleant, auktoriserad revi-
sor, Ernst & Young (2000)
Daniel Petersson, suppleant (2000).
Av RF utsedd revisor: Margareta Tell, auk-
toriserad revisor, Deloi� e & Touche (1999)

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

Medlemskap i internationella
förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är 
med sin mångski� ande verksamhet anslutet 
till e�  14 internationella förbund enligt föl-
jande:

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 Organiza-
tions

Internationella uppdrag
Personer i Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet har under verksamhetsåret ha�  12 
uppdrag (föregående år 11 uppdrag) i föl-
jande 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, sekreterare i utvecklings-
kommi� én samt Ola Johansson, ordförande 
i medlemsrekryteringsgruppen
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Ju-jutsu European Union
Hans Brändström, ledamot i utvecklings-
kommi� én

Nordiska Ju-jutsuförbundet
Anders Bergström, kassör

World Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommi� én
Javier Escalante, sekreterare i domarkom-
mi� én

European Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommi� én
Javier Escalante, sekreterare i domarkom-
mi� én

Budo- och kampsportsdistrikt
BKF-distrikt  Utövare       Föreningar
Bohuslän-Dal      531     17
Dalarna       802     19
Gotland       193      5
Gästrike-Hälsinge         948    19
Göteborg    4 467    62
Halland        938    20
Jämtland       348       6
Medelpad         661      9
Norrbo� en    1 062    22
Skåne     5 978    90
Stockholm  10 760   187
Sydöstra     3 348    63
Södermanland   1 072     23
Uppland    1 670     28
Värmland    1 528     32
Västerbo� en    1 956    27
Västergötland   1 764    29
Västmanland    1 098    18
Ångermanland       489      9
Örebro       310    12
Östergötland    1 910    25
Totalt    41 833  722

Sektion  BKF-distrikt
Aikido  19 (-1)
Ju-jutsu  21 (of.)
Kampsport   21 (+8)
Karate   21 (of.)
Kendo   12 (of.)
Wushu   17 (of.)

BKF-distrikt  Ordförande
Bohuslän-Dal Tommy Magnusson
Dalarna    Mohsen Zandieh
Gotland   Stefan Jönsson Levin
Gästrike-Hälsinge Eric Jansson
Göteborg  Thomas Leinfors
Halland   John Östbjerg
Jämtland-Härjedalen Bi� e Nilsson
Medelpad    Kent Larsson
Norrbo� en  Pontus Johansson
Skåne    Leif Almö
Stockholm  Mats Tverin
Sydöstra Sverige  Cicci Nyström
Södermanland Vakant
Uppland   Lars Tegelberg
Värmland   Lennart Larsson
Västerbo� en    Irene Brändström
Västergötland Roy Davidsson
Västmanland   Vakant
Ångermanland Jan Lundberg
Örebro  Vakant
Östergötland  Vakant

Utmärkelser
Förtjäns� ecken 1
256: Lars Andersson, Oskarshamns Ju-jutsuklubb
257: Jouko Erskola, Oskarshamns Ju-jutsuklubb
258: Daniel Svensson, Oskarshamns Ju-jutsuklubb
259: Liza Karlsson, Växjö Ju-jutsuklubb

Förtjäns� ecken 2
266: Lars-Gunnar Hammarsten, Växjö Ju-jutsuklubb

Förtjäns� ecken 3
151: Ulrika Näktergal, Härnösand Karate Klubb
152: Keno Osorio-Florio, Växjö Ju-jutsuklubb
153: Jesper Kedjevåg Växjö Ju-jutsuklubb
154: Lars Tegelberg, Uppsala Kendoklubb

Förtjäns� ecken 4
119: Kaarlo Juuso,Ö-viks Karate Klubb
120: Karl-Erik Engblom, Kramfors Karate Klubb
121: Roger Duwel, Ö-viks Goju Ryu Karate

Stora Grabbar & Tjejers Märke
69: Christian Koivumaa Wexjö Karate Kai
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Kobayashi sensei undervisar på aikidoläger i samband med World Games i Tyskland. Foto Jöran Fagerlund.
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TILLGÅNGAR   
           2005      2004  
Anläggningstillgångar   
Inventarier       112 022   139 272
Summa anläggningstillgångar    112 022   139 272
    
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar fakturerade          3 040      63 353
Övriga korfristiga fordringar        21 365      63 404
Interimsfordringar     1 006 129    150 253
Summa Kortfristiga fordringar   1 030 534    277 010
   
Kassa och bank   
Bank       3 714 043  3 834 778
Summa Kassa och bank    3 714 043  3 834 778
   
Summa omsä� ningstillgångar   4 744 577  4 111 788
   
SUMMA TILLGÅNGAR    4 856 599  4 251 060
   
  
 

SKULDER OCH EGET KAPITAL   
   
Eget kapital   
Reservfond         -332 000     -332 000
Balanserat översko�      -1 406 713  -1 741 554
Årets översko� /undersko�        -228 164      334 841
Summa Eget kapital    -1 966 877  -1 738 713
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder          -80 874       -93 308
Personalens källska�          -36 838       -28 786
Uppl.sem.skuld          -60 417       -45 868
Uppl. sociala avgi� er         -29 787       -20 239
Löneska�            -23 060       -15 375
Interimsskulder     -2 658 746  -2 308 771
Summa kortfristigaskulder   -2 889 722  -2 512 347
   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -4 856 599  -4 251 060

Balansräkning
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Utfall             2005     2004

(belopp i kr)    

RÖRELSEINTÄKTER

Anslag      2 557 000  2 642 000
Årsavgi� er      1 160 903     884 582
Försäljningsintäkter        199 325     151 150
Övriga intäkter          51 673       76 974
    
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER   3 968 901  3 754 706
    

RÖRELSEKOSTNADER
    
Inköp material            -6 389     -109 488
Lämnade bidrag          -47 200       -35 000
Resor/logi/arvode     -1 668 931  -1 442 828
Lokalkostnader        -351 024     -488 809
Förbrukningsmaterial       -259 978     -279 652
Främmande tjänster        -201 915     -237 789
Telefon/porto         -260 413     -254 862
Representation            -1 400         -9 062
Reklam & PR           -35 631       -94 469
Div förvaltningskostnader         -25 000       -25 000
Försäkringar         -143 383      -215 660
Avskrivningar          -66 504       -55 630
    
Summa rörelsekostnader     -3 937 409  -4 075 890
    
Finansiella intäkter            38 577        52 985
Finansiella kostnader              -234            -723
    
Resultat           69 835   -268 922
 
Ingående balans          695 070       963 992
    
Utgående medel        764 905    695 070

Resultaträkning centralt
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Utfall        2005     2004

(belopp i kr)  

RÖRELSEINTÄKTER 
   
Anslag                 0    39 500
Årsavgi� er      223 000  241 000
Försäljningsintäkter     135 191  233 384
Övriga intäkter                0   0

Summa rörelseintäkter    358 191  513 884
    

RÖRELSEKOSTNADER
   
Inköp material      -151 552  -139 031
Lämnade bidrag          -1 000   0
Resor/logi/arvode      -186 805  -253 440
Lokalkostnader          -9 600    -29 817
Förbrukningsmaterial       -12 812    -24 282
Främmande tjänster                  0    -18 706
Telefon/porto         -16 387    -18 811
Representation          -1 523      -9 487
Reklam & PR                   0         -409
Div kostnader        -12 944      -9 480
 
Summa rörelsekostnader     -392 623  -503 463
    
Finansiella intäkter                  0               0
Finansiella kostnader                 0                          0
    
Resultat       -34 432    10 421

Ingående balans        125 197     114 776
    
Utgående medel        90 765   125 197

Resultaträkning aikido
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Utfall           2005      2004

(belopp i kr)

RÖRELSEINTÄKTER

Årsavgi� er      472 000  498 000
Försäljningsintäkter       37 882    31 026
Övriga intäkter       22 845    31 276
Summa rörelseintäkter    532 727  560 302
    

RÖRELSEKOSTNADER

Inköp material        -11 569     -7 564
Lämnade bidrag          -5 000              0
Resor/logi/arvode      -357 166  -441 048
Lokalkostnader        -10 130      -7 439
Förbrukningsmaterial       -10 547      -2 357
Telefon/porto           -9 666    -14 179
Representation          -1 066      -3 467
Div kostnader        -55 408    -22 492
Avskrivningar        -21 762    -21 762
    
Summa rörelsekostnader     -482 314  -520 308
    
Finansiella intäkter                  0   0
Finansiella kostnader                 0           -84
    
Resultat        50 413    39 910

Ingående balans       149 779    109 869
    
Utgående medel     200 192  149 779

Resultaträkning ju-jutsu
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Utfall           2005   2004

(belopp i kr)

RÖRELSEINTÄKTER

Anslag         81 000    7 500
Årsavgi� er       118 760  70 000
Försäljningsintäkter        33 700           0
    
Summa rörelseintäkter     233 460  77 500
    

RÖRELSEKOSTNADER

Inköp material         -3 630      -660
Resor/logi/arvode     -163 502  -48 599
Lokalkostnader       -66 320            0
Främmande tjänster                  0  -15 000
Förbrukningsmaterial         -6 201    -3 242
Telefon/porto         -25 888    -1 895
Reklam/PR           -9 458            0
Div kostnader          -4 782    -1 848
    
Summa rörelsekostnader     -279 781  -71 244
     
Finansiella intäkter                  0             0
Finansiella kostnader                 0             0
    
Resultat         -46 321       6 256
    
Ingående balans            6 256   0

Utgående medel         -40 065       6 256

Resultaträkning kampsport
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Utfall       2005   2004

(belopp i kr)   

Rörelseintäkter

Anslag        30 000             0
Årsavgi� er      788 680  810 000
Försäljningsintäkter       62 178    40 482
Övr intäkter                 0         405
     
Summa rörelseintäkter    880 858  850 887

Rörelsekostnader

Inköp material         -5 177    -13 801
Lämnade bidrag       -63 000    -16 000
Resor/logi/arvode     -590 058  -689 797
Lokalkostnader       -56 740    -65 642
Förbrukningsmaterial      -18 951    -25 409
Främmande tjänster       -28 164      -6 225
Telefon/porto        -36 205    -45 167
Representation            -300      -2 457
Reklam/PR        -15 000      -5 193
Div kostnader       -62 458    -43 154
Avskrivningar       -13 565    -18 929
    
Summa rörelsekostnader    -889 618  -931 774
    
Finansiella intäkter                 0   0
Finansiella kostnader                0   0
    
Resultat        -8 760  -80 887
    
Ingående balans         72 711    153 598
    
Utgående medel       63 951    72 711

Resultaträkning karate
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Utfall          2005     2004

(belopp i kr)    

RÖRELSEINTÄKTER
    
Årsavgi� er        66 000  105 000
Försäljningsintäkter     162 498  115 157
Övriga intäkter         3 446         100
    
Summa rörelseintäkter    231 944  220 257
    

RÖRELSEKOSTNADER

Inköp material          -4 346    -40 924
Lämnade bidrag          -5 272   0
Resor/logi/arvode        -36 021  -175 823
Lokalkostnader        -10 210    -11 300
Förbrukningsmaterial         -5 161    -39 538
Telefon/porto           -1 143      -1 770
Div kostnader          -7 874         -550
    
Summa rörelsekostnader       -70 027  -269 905
    
Finansiella intäkter       0   0
Finansiella kostnader      0   0
    
Resultat       161 917   -49 648

Ingående balans        193 416    243 064
    
Utgående medel      355 333  193 416

Resultaträkning kendo
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Resultaträkning wushu

Utfall          2005      2004

(belopp i kr)
   

RÖRELSEINTÄKTER

Anslag                 0     17 500
Årsavgi� er      157 000   155 000
Försäljningsintäkter         5 755              0
    
Summa rörelseintäkter    162 755   172 500

RÖRELSEKOSTNADER

Resor/logi/arvode      -84 982   -112 408
Lokalkostnader      -13 400       -9 900
Förbrukningsmaterial       -8 418       -3 080
Telefon/porto       -11 398       -6 912
Representation            -170     -10 393
Reklam/PR         -8 875       -3 825
Div kostnader                0       -4 620
Avskrivningar                0     -13 333
    
Summa rörelsekostnader    -127 243              -164 471
    
Finansiella intäkter                 0                0
Finansiella kostnader                0               0
    
Resultat       35 512      8 029

Ingående balans        19 821      11 792
    
Utgående medel       55 333     19 821
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Jämfört med 2004 har vi inte gjort så många 
stora arrangemang. I år har arbetet mest 
kretsat kring a�  följa upp framtidskonferen-
sen.  
 Mycket arbete är nedlagt men de kon-
kreta besluten är ännu få. Vi har  dock tagit 
fram kriterier för bidrag för klubbsamverkan 
och för stöd till läger med kvinnliga instruk-
törer. Två årsmötesbeslut har inte uppfyllts. 
Det första är beslutet om avgi� shöjning in-
för 2006. Beslutet på aikidosektionens möte 
bekrä� ades inte på förbundsstämman och 
är därmed inte giltigt. Sektionens årsmöte 
beslutade vidare a�   införa e�  arvode till 
sektionsstyrelsens ledamöter. När vi sedan 
ti� ade på de praktiska förutsä� ningarna för 
e�  sådant arvode konstaterade vi a�  idrot-
tens administratörer inte omfa� as av de 
speciella regler som  gäller för t.ex. tränare. 
Därmed skulle en  arvodering bli en kostsam 

historia och styrelsen har därför avstå� .
 Jag vill passa på och tacka styrelsen, 
graderingskommi� én, webbmasters och 
alla andra som bidragit till aikidosektionens 
verksamhet 2005. Avslutningsvis vill jag 
även rikta e�  tack till alla de ideella kra� er 
vars engagemang i våra 100 aikidoklubbar 
gör a�  5000 personer kan träna aikido i Sve-
rige.

Jöran Fagerlund
sektionsordförande

Aikido
Cenneth Sparby, 6 dan, undervisar på träningsläger i Järfälla. Foto: Magnus Hartman.  
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Styrelse och kommittéer
Vid aikidosektionens årsmöte år 2005, som 
ägde rum lördagen den 12 mars på Sheraton 
Hotell i Stockholm, valdes följande styrelse:
Ordförande: Jöran Fagerlund
Sekreterare: Kerstin Fredbäck
Kassör: Magnus Bäcklund
Ledamot: Mikael Sjögren 
Ledamot: Niklas Risberg
Ledamot: Anna Wilder Hjerppe
Ledamot: Klas Marklund
Ledamot: Fredrik Schirén
 Till sammankallande i valberedning-
en valdes Wilhelm Bilhöfer. Till hjälp fi ck 
han Maria Mossberg och Ma� s Jaakkola. 
 Ordföranden för sektionen har, i 
enlighet med Budo- & Kampsportsförbun-
dets ordning, varit ledamot i förbundssty-
relsen och deltagit i dess sammanträden. 
Även e�  par andra aikidoutövare ingår i 
förbundsstyrelsen, nämligen Stefan Stenudd 
som är informationsansvarig och Leif Sunje 
som är kendosektionens ordförande.
 Sektionsstyrelsen har under verk-
samhetsåret hållit fem sammanträden och 
har även ha�  fl itiga kontakter framför allt 
via e-post. Vissa ansträngningar pågår med 
a�  på olika sä�  söka förbä� ra styrelsearbe-
tet.
 Det graderingssystem som omfa� as 
av de fl esta (ca 90 %) aikidoutövarna i Sveri-
ge, Aikikai, hanteras på styrelsens uppdrag 
av en graderingskommi� é, som under 2005 
har ha�  följande samman-sä� ning:
Urban Aldenklint 
Lars-Göran Andersson 
Ulf Evenås 
Kerstin Fredbäck 
Maria Mossberg 
Jan Nevelius, sammankallande 
Stefan Stenudd samt
Jan Hermansson, hedersledamot.

Graderingskommi� én har under verksam-
hetsåret ha�  tre möten. Täta kontakter sker 
dock via e-post. Kommi� én har även ha�  e�  
möte gemensamt med styrelsen under hös-
ten. De� a ägde rum i Norrköping.
 Aikidosektionens hemsida www.bu-
dokampsport.se/aikido har under året på 

styrelsens uppdrag ha�  Kai Löfgren-Shima-
sue och Peter Jönsson som webbmasters. 
 Medicinskt ansvarig har Kenneth 
Knutsson varit. Ulf Jordung har varit sektio-
nens representant i förbundets kommi� é för 
funktionshindrade.

Internationellt 
Genom Svenska Budo- & Kampsportsför-
bundet är aikidosektionen medlem i Inter-
nationella Aikidofederationen (IAF). Svensk 
aikido har sedan länge en stark position i 
denna organisation. Stefan Stenudd ingår 
sedan hösten 2004 i IAF:s styrelse (Directing 
Commi� ee) och Jöran Fagerlund är revisor. 
Kai Löfgren Shimasue har i fl era år varit 
webbmaster i IAF och kallas numera IT-ma-
nager. 
 Sverige har även mycket goda kon-
takter med Aikikais högkvarter Hombu Dojo 
i Tokyo. Genom sin 
starka ställning och 
goda organisations-
förmåga har svensk 
aikido sluppit vara 
beroende av en enda 
shihan. Istället har ai-
kidosektionens gra-
deringskommi� é en 
egen behörighet från 
Hombu Dojo a�  dan-
gradera. Flera olika 
utländska instruktö-
rer bjuds ändå varje 
år in till Sverige för 
a�  hålla läger och tillsammans med kom-
mi� én genomföra dangraderingar. Sverige 
åtnjuter också en viss respekt internationellt 
för a�  all aikido är organiserad inom samma 
förbund.
 Flera uppmärksammade internatio-
nella evenemang har under året gästats av 
svenskar. I maj delog Urban Aldenklint som 
representant för Sverige på den årliga Budo-
kan-uppvisningen i Tokyo.
 I World Games i Duisburg i Tyskland 
22-24 juli deltog e�  relativt stort antal svens-
ka representanter från sektionsstyrelsen och 
graderingskommi� én. Vi fi ck chansen a�  
presentera styrelseleda-möterna Mikael Sjö-

Doshu sensei. 
Foto: Jöran Fagerlund.
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gren och Anna Wilder Hjerppe, liksom de 
två nya ledamöterna i graderingskommit-
tén, Lars-Göran Andersson och Maria Moss-
berg, för en del betydelsefulla personer. 
 Under de tre dagarna hölls e�  läger, 
som lockade 1700 deltagare från hela värl-
den. En lång rad kända lärare undervisade, 
däribland Doshu, Moriteru Ueshiba, Yasuo 
Kobayashi, 8 dan, Katsuaki Asai, 8 dan, Ma-
satake Fujita, 8 dan, Christian Tissier, 7 dan 
och Tsuruzo Miyamoto, 7 dan. 
 Arrangemanget var även e�  fi rande 
av Katsuaki Asais 50 år i aikido och 40 år i 
Tyskland. Det var på det hela taget e�  lyckat 
arrangemang, där Sverige befäste sin posi-
tion som e�  viktigt land i aikidogemenska-
pen. 
 Den 16 – 18 september fi rades Fin-
lands aikidoförbunds 35-årsjubileum i 
Helsingfors genom e�  läger med Doshu, 
Moriteru Ueshiba och Yasuo Kobayashi. 
E�  antal representanter för svensk aikido 
deltog. Bland de totalt ca 20 svenska läger-
deltagarna fanns Jöran Fagerlund, Urban 
Aldenklint. Lars-Göran Andersson och Ma-
ria Mossberg. Dessutom bjöds traditionsen-
ligt på både uppvisning och banke� . 
 Svensk aikido har en lång historia 
tillsammans med fi nsk. Det började med 
a�  Toshikazu Ichimura under sin tid i Sve-
rige (1966-1986) var rikstränare i båda län-
derna och reste fl itigt däremellan. Sedan har 
samarbetet fortsa�  med a�  inbjudna japan-
ska shihan har ha�  läger i båda länderna 
under samma resa från Japan. Jöran Fager-
lund deltog i november i fi randet av den 
japanska kejsarens födelsedag på japanska 
ambassaden i Stocholm.

Shoji Nishio (1927-2005)
Det var med stor sorg vi tog emot nyheten 
a�  Shoji Nishio har avlidit vid en ålder av 77 
år. Hans gärning för svensk aikido går inte 
a�  överska� a. Såväl det praktiska arbetet 
med a�  stö� a oss som hans inspiration har 
bety�  oerhört mycket för oss genom åren. 
 Nishio sensei började träna aikido 
på Hombu Dojo 1951och fi ck titeln shihan 
redan 1955. Hans karaktäristiska aikidostil 
har även inspirerats av annan budo som iai-

do, judo och karate. 
 Det var Nishio som såg till a�  hans 
elev Toshikazu Ichimura bosa� e sig i Sveri-
ge 1966 och som sedan tre år senare förmåd-
de övertala ännu en av sina elever, Takeji 
Tomita, a�  resa till Sverige. Sedan 1982 reste 
Nishio sensei själv regelbundet till Sverige 
för a�  undervisa.
 Långt utanför kretsen av hans egna 
elever möts hans aikido av respekt. Nishios 
aikido och person har inspirerat många fl er 
än hans elever. 

Medlemmar och klubbar
Antalet medlemmar i landets aikidoklubbar 
var totalt vid 2005 års slut 5082. Vid samma 
tid år 2004 var antalet 5162, vilket alltså 
innebär en liten minskning. Siff ran har dock 
i princip legat på samma nivå sedan mi� en 
av 1990-talet. 
 Antalet aikidoklubbar i Sverige var 
101. Under verksamhetsåret invaldes endast 
en ny klubb i Svenska Budo & Kampsports-
förbundet, medan fyra klubbar har sökt ut-
träde ur förbundet eller blivit uteslutna. Re-
sultatet blev alltså a�  antalet aikidoklubbar 

Shoji Nishio (1927-2005). Foto Magnus Hartman
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i Sverige minskade. Den nya klubben heter 
Lilla Nakaima Aikidoklubb. De klubbar som 
upphört under året är: 
Bergslagens Ki-Aikidoklubb, Farsta Aikido-
klubb, Kurai Dori Aikidoklubb, Ten Chi Jin 
Aikidoklubb, och Aikido Teinei-Na klubb.
De fl esta (ca 90 %) av aikidoutövarna i 
Sverige tränar enligt det internationella 
system som leds av sti� elsen Aikikai i To-
kyo. Utanför Aikikai fi nns i Sverige de som 
representeras av organisationerna Ki No 
Kenkyukai och Tomita Academy. 
 Kriterier för bidrag till klubbsamver-
kan antogs under året I enlighet med de� a 
beviljades klub-barna inom Ki No Kenky-
ukai e�  bidrag för a�  upprä� hålla sin hem-
sida.

Jämställdhet
Aikidosektionen har en gällande jämställd-
hetspolicy som antogs vid sektionsstämman 
2002. Denna ligger till grund för sektionens 
och klubbarnas jämställdhetsarbete. Policyn 
innehåller bl.a. mål och tänkbara vägar mot 
en ökad jämställdhet. Den övergripande vi-
sionen är a�  kvinnor och män inom aikidon 
ska ha samma möjligheter, rä� igheter och 
skyldigheter. E�  mål är a�  en jämn fördel-
ning av grader, makt och infl ytande mellan 
kvinnor och män ska uppnås. De� a innebär 
konkret bl.a. a�  fl er kvinnor ska avancera i 
graderna. 
 I jämställdhetspolicyn konstateras 
bl.a. a�  jämställdhetsarbetet huvudsakli-
gen måste utföras ute i klubbarna, där verk-
samheten är. Styrelsen arbetar dock för a�  

jämställdhetsaspekter betonas i förbundets 
instruktörsutbildning. På de� a sä�  kan in-
struktörernas kunskaper och a� ityder på-
verkas. Från sektionen anslås pengar till 
klubbar som vill anordna läger med kvinn-
liga instruktörer. E�  sådant bidrag har be-
viljats under året.
 Antalet kvinnor som tränar aikido är 
1454, vilket är 29 % av de tränande. Ande-
len har inte ändrats märkbart sedan slutet 
av 80-talet utan hela tiden hållit sig kring el-
ler strax under 30 %. Trots tidigare brister i 
förbundets rapporteringssystem i de� a av-
seende, måste nog slutsatsen bli a�  någon 
ökning av andelen kvinnor i aikidon inte 
sker.
 E�  annat må�  på jämställdheten är 
andelen kvinnor bland de dangraderade. 
Även här märks som väntat a�  jämställdhe-
ten mellan könen ännu inte är fullständigt 
genomförd. Av alla som under 2005 erhöll en 
dangrad inom Aikikai var totalt 12 % kvin-
nor (se tabell 1). De� a är betydligt lägre än 
andelen av alla utövare som är 29 %. Dess-
utom innebär det en försämring sedan 2004, 
då andelen var 15 %. Under verksamhets-
året 1992/93 var motsvarande andel 17 %. 
Några framsteg har alltså inte heller gjorts i 
e�  längre perspektiv. Även om man inte kan 
dra några slutsatser enbart av de två senaste 
årens siff ror, fi nns anledning a�  befara a�  
trenden snarare kan vara negativ.
 Andelen kvinnor av alla som erhållit 
dangrader inom Aikikai under år 2005. 

              1-2 dan    3 - 6 dan  Totalt
Antal totalt     70       27         97
Antal kvinnor  10         2         12
Andel kvinnor  14 %         7 %     12 %
 
Bland de instruktörer som under 2005 ut-
nämndes till fukushidoin (se under ”Gra-
deringar och utnämningar”) är en av å� a 
kvinna, vilket motsvarar 13 %. Motsvarande 
andel shidoin var 15 % eller två av 13. Före-
gående år fi ck ingen enda kvinna någon av 
dessa utmärkelser.
 När man bedömer dessa siff ror och 
hur de utvecklas genom åren bör man ha i 
minnet a�  jämställdheten inte bara avgörs 

Isoyama sensei på läger i Göteborg. Foto: Jöran Fagerlund
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av förhållandena inom aikidon. Jämställd-
heten påverkas kanske i högre grad genom 
a�  träningen ger kvinnor en kompetens och 
självkänsla som förbä� rar deras förutsä� -
ningar a�  ta sig fram i livet utanför dojon.

Information och utbildning 
Den huvudsakliga källan för information är 
numera Internet. De� a kräver en större ak-
tivitet för a�  få informationen, men denna 
kan istället lä� are spridas till en vidare krets. 
Aikidosektionens hemsida www.budo-
kampsport.se/aikido innehåller bl.a. nyheter 
och information om styrelsen, graderingar 
och inte minst e�  kalendarium. Webbmas-
ters har under året varit Kai Löfgren-Shima-
sue och Peter Jönsson.
 Under året har gjorts vissa försök a�  
göra hemsidan mer a� raktiv och eff ektiv. 
Det behövs bl.a. mer material, vilket alla 
medlemmar har möjlighet a�  förse oss med. 
Det fi nns nu en ”artikelavdelning”, där alla 
har chansen a�  få aikidorelaterade artiklar 
inlagda. Under året har det kommit in fl era 
intressanta artiklar i olika aikidorelaterade 
ämnen - allt ifrån intervjuer med kända ai-
kidoprofi ler till lägerskildringar. Dessutom 
fi nns möjlighet a�  få in egna bilder. I övrigt 
är det viktigt a�  ha en välsorterad, uppdate-
rad och intressant länksamling. 
 Det tidigare informationsbrevet Aiki-
doNy�  har i princip varit vilande under året, 
men tidigare nummer har lagts ut i pdf-for-
mat på hemsidan. En ny redaktör krävs för 
a�  utgivningen ska kunna återupptas.
Hemsidan är den centrala och viktigaste 
delen av sektionens informationsverksam-
het. E�  visst arbete pågår inom styrelsen 
för a�  genomföra förbä� ringar inom både 
information och kommunikation. Det gäller 
såväl kommunikationen inom styrelsen som 
mellan styrelsen och andra.
 Stefan Stenudd och Sture Nöjd har 
under året lagt ner e�  oerhört stort arbete 
med a�  konstruera en ny hemsida för sek-
tionens graderingskommi� é. Den ligger för 
närvarande på www.aikikai.net, men ska så 
småningom läggas direkt under sektionens.
Förbundet har dessutom en webbplats, kall-
lad Budoforum, som är öppen för alla och 

är mycket populär bland aikidoutövare. 
Bland deba� örerna fi nns alltifrån gamla 
kända aikidoprofi ler över relativa nybörjare 
till allmänt intresserade personer utan aiki-
doerfarenhet. Forumet används till allt från 
praktiska träningstips och kuriosakunskap 
till stora fi losofi ska diskussioner om aikido-
relaterade ämnen. 
 När det gäller utbildning fi nns e�  
inom förbundet gemensam program, som 
är artoberoende och riktar sig både till in-
struktörer och förtroendevalda. Inom aiki-
dosektion har startat e�  arbete med a�  även 
åstadkomma en aikidospecifi k utbildning.

Graderingar och utnämningar
Aikidosektionens graderingskommi� é 
handhar graderingsfrågor för Aikikai, övri-
ga tekniska frågor samt vissa internationella 
kontakter. Kommi� én har sedan e�  antal år 
befogenhet från Hombu Dojo a�  i eget namn 
utföra dangraderingar upp t.o.m. 4 dan och 
rekommendera högre grader. Man adminis-

Araj Sensei på läger i Göteborg.
Foto: Magnus Hartman
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trerar även dangraderingar som hålls i sam-
band med läger för inbjudna japanska shihan 
samt deltar som examinatorer vid dessa till-
fällen.
 Under året har reglerna för grade-
ringskommi� éns verksamhet undergå�  en 
revidering och de nya reglerna har antagits 
av sektionsstyrelsen.
 Under året har dangraderingar anord-
nats i kommi� éns, d.v.s. förbundets regi, vid 
följande tillfällen: 
 9 januari, Göteborg
15 januari, Järfälla
19 februari, Stockholm (Endo sensei)
2 april, Stockholm (Kobayashi sensei)
11 juni, Malmö (Tamura sensei)
18 juni, Tranemo
9 juli, Sundsvall (Shishiya sensei)
30 juli, Uppsala (Takemori sensei)
6 augusti, Stockholm (Igarashi sensei)
22 oktober 22, Norrköping
5 november, Stockholm (Igarashi sensei)
10 december, Malmö.

Under år 2005 har följande personer erhållit dan-
grader Aikikai:
6 dan  
Börje Lindén  Iyasaka Aikidoklubb
Cecilia Ralfe-Stelander  KFUM Uppsala Aikidoklubb
Cenneth Sparby  KFUM Uppsala Aikidoklubb

5 dan  
Göran Hedman  Örebro Aikido
Zeth Moberg  Mössebergs Aikidoklubb

4 dan
Günter Annby  Göteborgs Aikidoklubb
Peter Backhaus  Göteborgs Aikidoklubb
Claes Blixt  Tranemo Aikido
Stefan Derolf  Iyasaka Aikidoklubb
Jonas Ericson  Uppsala Budoklubb
Dirk Handzic  Arvika Aikidoklubb
Hampus Hultman  Göteborgs Aikidoklubb
Håkan Karlsson  Enighet
Tor Kihlberg  KFUM Uppsala Aikidoklubb
Jimmy Larsson  Sundsvalls budoklubb
Leif Palaschinski Göteborgs Aikidoklubb

3 dan 
Leif  Brand  Sundsvalls budoklubb
Andreas Ebbelind  Växjö Aikidoklubb
Peter Ellmark  Lunds Aikidoklubb
Sören Eriksson  Aikido Dojo Norrköping
Tony Fredriksson Aikido Dojo Falköping
Jonas Grimheden Lunds Aikidoklubb

Anna Lagerstedt Iyasaka Aikidoklubb
Per-Ola Olsson  Malmö Aikidoklubb
Niklas Risberg  Jönköpings Aikidoklubb
Ma� ias Siewert Svensson Tranemo Aikido
Gunnar Svensson Aikido Dojo Norrköping

2 dan 
Mikael Andersson  Amaterasu Aikidoklubb
Erik Carlson  Växjö Sedokan
Janne Chressman Linköpings Budoklubb
Per Felländer  Sundsvalls Budoklubb
German Hamjatov  Vanadis Aikidoklubb
Lars Hynsjö  Göteborgs Aikidoklubb
Henrik Jacobsson Iyasaka Aikidoklubb
Anders Joelson  Göteborgs Aikidoklubb
Mikael Jonsson  Växjö Aikidoklubb
Ulf Jordung  Iyasaka Aikidoklubb
Ulf Jönson  Vanadis Aikidoklubb
Anders Kamph  Kristianstads Aikikai
Per Kjellson  Tyresö JJK Aikido
Stefan Lagström Iyasaka Aikidoklubb
Per Lengqvist  Aikidodojo Norrköping
Marcus Linnér  Iyasaka Aikidoklubb
Bill Ma� son  Nuboko Aikidoklubb
Birgi� a Mohlin  Nuboko Aikidoklubb
Kristina Nielsen  Tranemo Aikidoklubb
Tomas Nilsson  Sundsvalls Budoklubb
Brent Puglisi  Göteborgs Aikidoklubb
Sven Stephens  Lunds Aikidoklubb
Lars Tornemark  Kristianstads Aikikai
Peter Törnkvist  Malmö Aikidoklubb

1 dan  
Andreas Almqvist Luleå Budoklubb
Stefan Björkert  Norrköpings Aikido Dojo
Guillermo Cavieses Izanagi Aikidoklubb
Peter Cedermark KFUM Uppsala Aikidoklubb
Johan Danforth  Iyasaka Aikidoklubb
Björn Elchner  Riai Aikido Dojo
Paul Ericsson  Enighet
Bo  Eriksson  Uppsala budoklubb
Johan Flenhagen Karlskrona Aikidoklubb
Robert Forslund Falun
Göran Garpensved Kalhäll
Andreas Gustafsson Göteborgs Aikidoklubb
Ahmad Hajbarati Iyasaka Aikidoklubb
Johan Hernefeldt KFUM Uppsala Aikidoklubb
Anders Hjärpe  Göteborgs Aikidoklubb
Roger Håkansson Sundsvalls Budoklubb
Emma Jaeger  Aikido Luzern
Jenny Johansson Linköpings Aikidoklubb
Erik Johansson  Iyasaka Aikidoklubb
Ingrid Kjellsdo� er Staaf Höganäs Aikidoklubb
Tomas Klockar  Luleå Budoklubb
Max Korkinen  Amaratsu Aikidoklubb
Martin Källström Linköpings Budoklubb
Jan Larsson  Sundsvalls Budoklubb
Ann-Sofi  Lassus  Vä� erstaden Aikidodojo
Joakim Löjdahl   Renshin Malmö
John Mårtensson  Renshin Malmö
Anna Nordqvist Luleå Budoklubb
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Lars-Göran Andersson i Järfälla på graderingsläger. 
Foto: Magnus Hartman

Pen� i Norola  Tyresö Aikidoklubb
Lena Oswaldsson Lunds Aikidoklubb
Josef Pallas  KFUM Uppsala Aikido  
   klubb
Wai-Hong Pang  Stockholms Aikido Klubb
Jan Persson  Vanadis Aikidoklubb
Mika Perälä  Linköpings Aikidoklubb
Robert Pe� ersson Mora Budoklubb
Robert Pe� ersson Mora Budoklubb
Elisabeth Ronne Engström KFUM Uppsala Aikido 
   klubb
Paolo Sappei  Göteborgs Aikidoklubb
Eva Sigfridsson  Renshin Aikido Dojo
Jörgen Sjöholm  Falkenbergs JK- Aikido
Andreas Skoglund  Sandvikens aikido
Kristofer Stening KFUM Uppsala Aikido  
   klubb
Lena Ström  Stenkullen Aikidoförening
Jim Svensson  Vanadis Aikidoklubb
Karl Torell  Björkstadens Aikidoklubb
Niclas Waerme  Aikido Center IF

Under e�  läger i Göteborg i augusti sam-
manträff ade Jöran Fagerlund samt delar 
av graderingskommi� én med Hideo Yone-
mochi 8 Dan, och Hiroshi Isoyama, 8 Dan, 
från Japan. Den förstnämnde tituleras ”Ma-
naging Director” i sti� elsen Aikikai och den 
senare är ledamot i ”Senior Council” i IAF. 
Sy� et med besöket var a�  Isoyama sensei 
skulle undervisa e�  träningsläger under 
helgen 27–28 augusti. 
 Yonemochi sensei följde med, e� er-
som han ville se hur integrerinen av Iwama 
Ryu i Aikikai har gå�  samt a�  stämma av 
konverteringen av grader. Genom de� a 
möte löstes några återstående frågor rö-
rande konverteringen. Det blev exempelvis 
möjligt a�  räkna tiden från det man fi ck sin 
4 dan Iwama-ryu när det är dags för nästa 
grad. Hombu har tidigare drivit linjen a�  
datumet för konverteringen skulle gälla och 
inte faktiskt graderingsdatum. 
 De verkade nöjda med a�  vi tydligt 
visade den nära relation vi har inom olika 
delar av svenska Aikikai och u� ryckte sin 
belåtenhet med besöket.
 Svenska Budo- & Kampsportsför-
bundet har sedan e�  antal år erbjudit en 
frivillig vidimering av Aikikais dangrader. 
Sy� et med vidimeringen är a�  svenska aiki-
doutövare ska ha e�  i det svenska samhället 
respekterat intyg på sina kunskaper, vilket 
de japanska diplomen inte på samma sä�  är.  

Årsmötet 2005 beslutade a�  vidimeringen 
ska ske automatiskt vid erhållandet av en 
ny dangrad. De som har äldre grader kan 
fortfarande ansöka om a�  få dem vidime-
rade. Ansökningsblanke� er fi nns a�  ladda 
ner på sektionens hemsida samt på  www.
aikikai.net. 
 Inom svenska Aikikai fi nns sedan 
länge möjlighet för instruktörer som uppfyl-
ler vissa bestämda krav a�  ansöka om titlar-
na fukushidoin och shidoin, och därigenom 
få rä�  a�  gradera satliga kyu-grader. För a�  
vara shidoin krävs bl.a. minst 4 dan och för 
titeln fukushidoin krävs bl.a. minst 2 dan.

Till shidoin har under året utse� s:
Mats Alexandersson   Stockholms Aikidoklubb  
   Iwama Ryu 
Dan Borg  Göteborgs Aikidoklubb, 
Jöran Fagerlund  Göteborgs Aikidoklubb,  
Dirk Handzik   Arvika Aikido Dojo
Ronny Irekvist  Trollhä� ans Aikidoklubb.
Benny Junja   Aikido Dojo Norrköping,
Leif Kinnersjö  Aikido Dojo Norrköping
Zeth Moberg   Aikido Shuren dojo 
   Göteborg
Maria Mossberg  Iyasaka Aikidoklubb
Sören Olsson   Aikido Dojo Norrköping
Jonas Palm  Lunds Aikidoklubb
Åsa Scherrer  Iyasaka Aikidoklubb
Leif Sunje   Hikari aikidoklubb

Till fukushidoin har under året utse� s:
Günter Annby   Göteborgs Aikidoklubb
Helén Enqvist   Aikido Helsingborg
Mårten Holmberg Kalmar Budoklubb
Ulf Jönsson   Vanadis Aikidoklubb,   
   Stockholm. 
Anders Kamph   Kristianstads Aikikai 
Robert Martinsson  Fristads Aikidoklubb
Mats Strömgren  Aikido Dojo Gamlestaden 
Gunnar Svensson  Aikido Dojo Norrköping
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Följande personer har varit funktionsan-
svariga under året:
Internationell verksamhet: Gunnar Hoff s-
ten och Petra Fluor
Webmaster: Henrik Johnsson
LandslagskaptenKamptävling: Martin Ing-
holt
Landslagskapten Partävling: Isabelle Sarfati
Domaransvarig: Dan Andersson
Tävlingsansvarig: Emil Gustafsson
Handikappansvarig: Vakant
Stilsamordnare: Niclas Sjöberg

Sverige har under 2005 ha�  följande inter-
nationella representation:
Paul G Höglund, ordförande i Ju-jitsu Inter-
national Federation
Bertil Bergdahl, ledamot i Ju-jitsu Interna-
tional Federations domarkommi� é
Hans Brändström, ledamot i Ju-jitsu Euro-
pean Unions utvecklingskommi� é
Anders Bergström, kassör i Nordiska Ju-
jutsuförbundet samt Ola Johanson, ordfö-
rande i Ju-jitsu International Federations 
medlemsutvecklingskommi� é.

Styrelsen
Ju-jutsusektionens årsmöte för 2005 hölls i 
samband med Förbundsstämman på Hotell 
Sheraton i Stockholm den 12 mars. Styrelsen 
blev omvald i sin helhet och har under året 
bestå�  av följande personer:
Ordförande: Emil Gustafsson, Kalmar
Vice ordförande: Dan Andersson, Värnamo
Sekreterare: Gunnar Hoff sten, Varberg
Kassör: Petra Fluor, Kristianstad
Ledamot: Niclas Sjöberg, Norrahammar

Styrelsen har under året ha�  nio protokoll-
förda möten varav fem har varit telefon-
möten. Protokollen har publicerats på sek-
tionens hemsida. 
 Styrelsen har under året arbetat bland 
annat med VM i Malmö 2008 och de förslag 
till regelförändringar som kom fram på den 
internationella tekniska kongressen i Sofi a, 
Bulgarien, i början av året.
 Under året har e�  antal personer va-
rit ansvariga för olika verksamheter inom 
sektionen. Dessa funktionsansvariga förfo-
gar över egen budget och rapporterar direkt 
till styrelsen.

Ju-jutsu
Jesper Kedjevåg och Liza Karlsson på EM i Wroclaw, Polen. Foto: Gunnar Hoff sten
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Internationell verksamhet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och 
dess ju-jutsusektion är medlemmar i Ju-jitsu 
European Union (JJEU) och Ju-jitsu Interna-
tional Federation (JJIF). 
 Det internationella arbetet har under 
2005 handlat mycket om förändringar i täv-
lingsreglerna. Gunnar Hoff sten och Bertil 
Bergdahl deltog på den tekniska kongressen 
i Sofi a i Bulgarien den 28-30 januari. Arbetet 
fortsa� e under det internationella sommar-
lägret på Kreta 31 juli - 6 augusti och på det 
extra tekniska mötet i Aten i Grekland den 
2-4 december där Daniel Petersson och Gun-
nar Hoff sten deltog. Gunnar Hoff sten deltog 
också som internationell representant vid 
World Games 21-22 juli. 
 Sverige har varit representerat med 
domare och tävlande vid internationella 
tävlingar i Tyskland, Frankrike och Slove-
nien samt på EM i Wroclaw, Polen, World 
Games i Duisburg, Tyskland och Junior VM 
i Hanau, Tyskland.

Landslaget
Under året har samarbetet intensifi erats 
mellan parlandslaget och kamplandslaget. 
Gemensamma mål har sa� s upp och krav 
har ställts på landslagsgruppen genom del-
tagande i internationella och nationella täv-
lingar samt fysiska krav. Fystester har ge-
nomförts kontinuerligt under året.
 Gemensamma landslagsläger har 
hållits på följande platser under året; 
Värnamo 21-23/1, Jakobsberg 21-22/5 (för 
dem som var u� agna till EM), Kalmar 30/6-
3/7 och i Gävle 10-11/9. 
 SB&K har vid två tillfällen anordnat 
gemensamma träff ar för landslagsledningen 
inom de olika stilarna. Ju-jutsun har repre-
senterats vid båda tillfällena, 28/5 och 24/9.
Dessa möten har varit en bra hjälp och ut-
bytet av erfarenheter har varit mycket me-
ningsfullt.

Kamptävling
I början av året avgick Mathias Forsberg som 
landslagscoach för kamplaget och assiste-
rande coach Martin Ingholt tog över. Assis-

terande coach har varit Nico Christoforidis. 
Landslagsgruppen har ha�  e�  fl ertal möj-
ligheter a�  träna tillsammans med judons 
motsvarighet under e�  antal tillfällen under 
hösten. Flera av gruppens medlemmar har 
utny� jat dessa tillfällen. 
Följande personer har varit u� agna i lands-
laget för kamptävling:

 Herrar   Damer
-62kg  Gustaf Nässén      -55kg Linda Lindström
-69kg  Paul Persson -62kg  Jessica Tanzilli-
-77kg  Johan Ingholt              Jansson
-85kg  Marcus Eriksson  -70kg  Maria Engström
-94kg  Johan Jorup
+94kg  Ville Ilola

EM, som gick av stapeln i Polska Wroclaw, 
resulterade i tre svenska medaljer, Linda 
Lindström brons i -55kg, Jessica Tanzili-
Jansson brons i -62kg och Johan Jorup silver 
i -94kg. 

   
 World Games i Tyskland hade fyra 
stycken svenskar på plats, dessa var Marcus 
Eriksson, -85kg, Johan Jorup, -94kg, Linda 
Lindström, -55kg och Jessica Tanzilli-Jans-
son, -62kg. Tyvärr blev det inga medaljer 
denna gång. Bäst placering blev det för 
Marcus Eriksson med en � ärdeplats.
 Under hösten avgjordes e�  första 
U21-VM i Tyskland. De� a anordnades på 
prov och det visade sig vara e�  fl ertal skick-
liga utövare på plats för a�  kämpa om med-
aljerna. För Sverige deltog Gustaf Nässén, 
-62kg, Marcus Eriksson, -85kg och Johan 
Jorup, -94kg. De två senare kan numera titu-
lera sig U21-världsmästare! Landslagsgrup-

Hela EM-truppen i Wroclaw, Polen.
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pens medlemmar har även deltagit på e�  fl er-
tal internationella tävlingar under året. De� a 
har givit stor utdelning i form av medaljer av 
alla valörer.
 
Partävling
Landslagscoach för parlandslaget har under 
året varit Isabelle Sarfati och assisterande 
coach Nico Christoforidis.

Landslaggruppen har bestå�  av:
Herrar: Joakim Hallstig/Björn Hallstig, Umeå BK
Mixed: Jesper Kedjevåg/Liza Karlsson, Växjö JJK
Damer: Giselle Medina/Petra Hultgren, Växjö JJK
Maria Engström/Julia Nilsson, Umeå BK
 Maria Eriksson/Malin Persson, Umeå BK
Landslagsgruppen hade e�  eget läger i Jakobs-
berg 26-27/2.

Internationellt har parlandslaget deltagit på 
EM i Wroclaw, Polen, Hamburg Open, Paris 
Open och German Open i Hanau. Under året 
har landslagsgruppen placerat sig bä� re än ti-
digare år och tog två medaljer internationellt 
genom Petra Hultgren/Giselle Medina i Paris 
Open samt Björn Hallstig/Joakim Hallstig i 
German Open. Jesper Kedjevåg/Liza Karls-
son har tagit sig fram till match om tredje pris 
under de senaste tävlingarna.

Domarkommittén
Domarkommi� én har under året bestå�  av 
Dan Andersson och Daniel Petersson samt 
övriga internationella domare som rådgiva-
re.
 I maj uppdaterades Tävlingsreglemen-
tet. Bland nyheterna fi nns ny hantering av 
domarlicenserna som nu är defi nierade i reg-
lementet. Dessutom fi nns det lite kommenta-
rer för a�  underlä� a tolkningen av reglerna, 
tydligare bilder på a� ackerna i parsystemet 
m.m. Därutöver har nya dokument tagits 
fram för matchprotokoll, sanktionsansökan 
m.m. Dessa fi nns tillgängliga på sektionens 
hemsida.
 Domardatabasen har under året upp-
daterats och innehåller nu statistik över 38 
aktiva domare och 47 tävlingar/kurser sedan 
2001. 
    Under året har tre C-domarkurser erbju-

dits. Ingen av kurserna har tyvärr kunnat 
genomföras på grund av för få anmälda till 
varje kurs. 

Vi har under året ha�  9 tävlingar i Sverige:
2005-02-26 Nordic Cup, Nacka
2005-04-16 SM 2005, Kalmar
2005-04-23 Storsjö Junior Cup, Umeå
2005-05-14 Björksta Cup, Umeå
2005-05-21 Nordic Junior Cup, Nacka
2005-09-24 DM Stockholm 2005, Stockholm
2005-10-22 Dalafi ghten 2005, Borlänge
2005-11-26 Budo Master Cup, Varberg
2005-12-03 DM Sydöstra 2005, Växjö

Svenska domare har varit representerade på 
följande internationella tävlingar:
2005-06-04 EM 2005, Wroclaw
2005-07-21 World Games, Duisburg
2005-09-29 German Open 2005, Hanau

Daniel Petersson gick refreshingkurs för 
International Continental Referee på Kreta, 
Grekland, den 30/7 – 6/8. Emil Gustafsson 
uppgraderades till World Referee vid World 
Games. 

Klubbar
Följande klubbar har anslutit sig till sektio-
nen under året:
Wernamo Ju-jutsuklubb
JFK Mariefred Kempo
Ronin Do IF, Sundbyberg
Neves BJJ IF, Malmö
Norrköpings Ju-jutsuklubb Shogun IF
Lunds Brazilian Jiu-jitsuklubb
Shintai Kempo Ryu, Västerås

Marcus Eriksson mot dansken Carsten E� rup på World 
Games i Duisburg, Tyskland. Foto:  Gunnar Hoff sten.
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Lidingö Ju-jutsuklubb, Stockholm, har som 
enda klubb begärt och beviljats u� räde.

Hemsidan
Sektionens hemsida har under året få�  en ny 
layout och en inloggningssida för styrelsen 
och landslaget. Ny�  för året är också en sida 
med tävlingsinformation och regler som 
Domarkommi� éns Daniel Petersson uppda-
terar. 
 Klubbmatrikeln har tagits bort och 
länkas till förbundets huvudsida. De� a för 
a�  klubbarna ska slippa uppdatera adress- 
och kontaktinformation på två ställen. 
Sektionens stilinformation har uppdaterats. 
Sidan med stilinformation underhålls av 
Ola Johanson. 
 Sidan har kontinuerligt uppdaterats 
med nyheter och e�  aktuellt kalendarium. 
Det har dock tidvis varit snålt med informa-
tion från klubbarna. Hemsidan besöks av 
över 300 besökare i veckan. Webmaster un-
der året har varit Henrik Johnsson.

Högre dangrader
Under året har följande personer tilldelats högre dan-
grader:
Bertil Bergdahl och Ulf  Bäckström, 7 dan Ju-jutsu 
Kai, Tony Hansson, 6 dan Ju-jutsu Kai samt Mike 
Wall som tilldelats instruktörstiteln Shihan.

Resultat SM i Kalmar 16 april
Damer -55kg
1. Linda Lindström, Team Nacka
2. Jenny Celander, Borlänge JJK
3. Helena Hugosson, Team Nacka

 Damer -62kg
1. Jessica Tanzilli-Jansson, Gävle ju-jutsu
2. Sara Svensson, Team Nacka
 
Damer -70kg 
1. Maria Edlund, JJK Samurai
2. Ida Hansson, JJK Samurai
 
Herrar -62kg 
1. Gustav Nässén, Stockholms Jujutsu Dojo 
2. Jonas Rosell, Gävle ju-jutsu

3. Daniel Björk, Hudiksvalls JJK
 
Herrar -69kg
1. Paul Persson, JJK Samurai
2. Henrik Svahn, IKSU SJJ
3. Emil Eriksson, Team Nacka
 
Herrar -77kg 
1. Johan Ingholt, NKC/Team Budonord
2. Stefan Johansson, Linköpings Budoklubb
3. Daniel Planhage, IKSU SJJ
 
Herrar -85kg
1. Andy Gaugl, Team Nacka
2. Erik Fredriksson, Sollentuna Budoklubb
3. Dan Englund, Kalmar budoklubb
 
Herrar -94kg
1. Johan Jorup, Linköpings Budoklubb
2. Magnus Arvidsson, Nybro ju-jutsu
3. Jonathan Askesjö, Sollentuna Budoklubb
 
Herrar +94kg
1. Ville Ilola, JJK Samurai
 

Duo Dam 
1. Giselle Medina 
/ Petra Hultgren, 
Växjö ju-jutsuklubb
2. Maria Ekström / 
Julia Nilsson, Umeå 
Budoklubb
3. Maria Eriksson 
/ Malin Persson, 
Umeå Budoklubb
 
Duo Mixed 
1. Jesper Kedjevåg / 
Liza Karlsson, Växjö 
ju-jutsuklubb
2. Björn Hallstig 
/ Maria Eriksson, 
Umeå Budoklubb
3. Joakim Hallstig 
/Malin Persson, 
Umeå Budoklubb

Resultat internationella tävlingar
Johan Jorup (-94 kg) tog silver på EM i Polen.
Linda Lindström (-55 kg) och Jessica Tanzilli 
Jansson (-62 kg) tog brons vid samma mäs-
terskap. Johan Jorup (-95 kg) och Marcus Er-
iksson (-85 kg) tog båda guld på junior-VM 
i tyskland.

Jesper Kedjevåg och Liza Karlsson 
på Budo Master Cup i Varberg. 
Foto: Henrik Johnsson.
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Kampsport
Det gångna året var e�  mycket positivt år 
för kampsportssektionen. 
    Sektionen har inte bara växt till sig med de 
för förbundet nya idro� erna Shootfi ghting, 
Krav Maga och Glima utan även Taido och 
Ninpo har fl y� at från Karatesektionen till 
den blandade kampsportssektionen.
    Tillväxten är så klart god för de i förbun-
dets ögon nya sporterna.
 - FMA har växt från tre till fyra föreningar.
 - Capoeira har växt från 12 till 17 förening-
ar.
 - Kickboxningen har växt från 27 till 45 för-
eningar.
 - Krav Maga har två föreningar.
 - Shootfi ghting har en förening.
 - Glima har två föreningar.
 - Taidon har fl y� at över 13 föreningar från 
karatesektionen till kampsport.
 - Ninpo Taĳ utsu har fl y� at över 22 fören-
ingar från karatesektionen till kampsport.
 Totalt 106 föreningar med 4495 
medlemmar.

    Vi har också ha�  den stora glädjen a�  få 
arrangera e�  VM i Taido på hemmaplan. 
Där lyckades vi ta inte mindre än tre brons-
medaljer.
    Medaljer blev det också på VM i kick-
boxning där vi tog hem e�  silver och fyra 
brons.
Det är också glädjande a�  fl er av sektionens 
idro� er får SM-status. Denna gången är det 
Glima som har arrangerat si�  första SM.
    Lite smolk i glädjebägaren är det dock 
a�  förbundet fortfarande inte tillåter knock-
out i tävlingar – vilket gör a�  vi i Sverige 
inte kan arrangera internationella tävlingar 
i kickboxning, FMA eller shootfi ghting.

MichaelSjölin
Ordförande i kampsportssektionen

Capoeira. Foto: Paul Blomgren
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Styrelse och idrotter
E� ersom sektionen nästan är e�  litet mul-
tisportförbund i miniatyr har verksamheten 
skö� s så delegerat som möjligt. I praktiken 
har det inneburit a�  sektionsgemensamma 
ärenden som inval eller liknande har skö� s 
med hjälp av moderna kommunikationsme-
del som t ex e-post och telefonmöten.
    All verksamhet som är idro� sspecifi k har 
administrerats av antingen en ansvarig sty-
relseledamot eller för kickboxning, taido 
och ninpo av en av respektive idro�  vald 
kommi� é.

Styrelsen har under året bestå�  av:
Michael Sjölin (ordförande)
Tereze Lindberg (sekreterare)
Sabrina Sedin (kassör)
Janeth Augustsson (kickboxningsansvarig)
Rodolfo Goés (capoeiraansvarig)
Peter Olsson (adjungerad FMA-ansvarig)
Jim Bergman (adjungerad ninpo taĳ utsu-an-
svarig)
Henrik Johansson (adjungerad taido-ansva-
rig)
Jesper Gunnarsson (adjungerad shootfi gh-
ting-ansvarig)

Ninpo Taijutsu
I år har vi få�  e�  mycket kvalifi cerat tillsko�  
till tränarkåren då Andrew Young, som un-
der 17 års tid har bo�  och tränat i Japan, e� er 
lite övertalning bestämde sig för a�  fl y� a till 
Göteborg och ta över rollen som huvudträ-
nare i Bujinkan Dojo Göteborg. Andrew har 
under sin tid i Japan även agerat översä� are 
åt Hatsumi sensei samt medverkat i den ja-
panska uppvisningstruppen.
 30-års jubileum för Bujinkan i Sveri-
ge fi rades med pompa och ståt i Bujinkan To 
Nan Dojos lokaler på söder i Stockholm där 
Thomas Franzén, som sista aktivt tränande 
kvar från starten, höll i festligheterna och 
visade hur bra vårat arbete med ben/knä 
fungerar på dansgolvet.

Taido
Taidokommi� én
Ordförande:  Henrik Johansson

Vice ordförande: Ulf Karlsson
Sekreterare:  Clary Andersson
Kassör:  Hannes Kannisto
Ledamot:  Maria Larsson
Suppleanter:  Daniel Magnusson och  
   Björn Sjöberg
Revisorer:  Inga-Lill Nilsen och  
   Tommy Magnusson
Valberedning: Linda Erlandsson och  
   Veera Li� marck
President:  Mikael Jansson 6 dan  
   Kyoshi

Övriga förtroenduppdrag inom Taido:
PR-kommi� én  Ulf Karlsson
Tävlingskommi� én: Maria Larsson
Utbildningskommi� én Hannes Kannisto
Domarkommi� én  Thomas Olsson
 E�  ny�  domarsystem har skapats, 
med tre olika nivåer A, B och C-domare. 
Sex domare har givits dispens för A-licens: 
Frank Ericsson, Mikael Jansson, Tommy 
Magnusson, Thomas Olsson, Reine Persson 
och Björn Sjöberg. Dessa utgör också do-
markommi� én.

Glima
När det isländska Glimaförbundet fi rade si�  
40-års jubileum 2005, förlänades Lars Mag-
nar Enoksen förbundets silvermärke för sin 
långa, ihärdiga och framgångsrika insats för 
Glimans spridande utanför Island.
 Glima på Island var med i program-
met Rallarsving på ZTV, till vilket Lars 
Magnar Enoksen var experthjälp och cice-
ron.

 

Glima med TV-programmet Rallarsving på Island.
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Lars Magnar Enoksen och Jarmo Majorin 
medverkade också i e�  TV-program för 
BBC Chanel 4 genom a�  träna idro� smän 
från Cambrigde och Oxford i Glima och 
däre� er döma en match mellan de olika 
universiteten. Programmet spelades in i 
Ribe i Danmark.

Kickboxning
Kickboxningskommittén:
Kickboxningsansvarig Janeth Augustsson 
Sekreterare Tereze Lindberg 
Kassör  Sabrina Sedin 
Ledamot  Joachim Sandblom 
Ledamot  Leif Hermansson 

Övriga förtroendeuppdrag i kickboxning 
Förbundskapten  Magnus Svensson 
Tävlingsansvarig  Martin Eisengarten 
Utbildningsansvarig Johan Öjeheim 
Domarverksamhetsansvarig Ulla Skrimsjö 
Webbansvarig  Roger Bjelk 

En kickboxare, Jonathan Gromark, har an-
tagits och påbörjat sina studier vid Campus 
Haninge. 
 Kickboxningen fi ck under året SM-
status för FC samt FCLK.
 En poängdomar- och ringdomarkurs 
har arrangerats. Totalt 16st fi ck poängdo-
marlicens och 2st fi ck ringdomarlicens.

Krav Maga
Under året bildades en sammanslutning för 
Krav Maga i Sverige. Sammanslutningen 
arbetar för a�  Krav Maga-föreningarna ska 
ansluta sig till SB&K men hitills har endast 
två föreningar anslutit sig varav den ena har 
valt a�  arbeta fristående från sammanslut-
ningen.

Capoeira
Under året har Capoeirarepresentanten Ru-
dolfo Góes personligen kontaktat samtliga 
capoeiragrupper och därmed aktiverat in-
tresset för a�  gå med i SB&K. Det syns tyd-
ligt på a�  medlemsantalet ökar kra� igt.
 Många utländska besök under året 
har det blivit till olika Capoeiragrupper.

 Arbetet med en första gemensam 
sammankomst för alla capoeirafamiljerna i 
sverige inleddes men kunde inte slutföras 
under innevarande år.

Landslag, tävlingar och läger
Ninpo taĳ utsu
Träningslägren har avlöst varandra med allt 
ifrån folk som precis har återvänt hem från 
japanresor till internationella gäs� ränare. 
Den som hade tid och vilja kunde i genom-
sni�  gå på e�  läger varannan vecka året runt 
i olika delar av Sverige. Bland annat Sveri-
geläger och svartbältesläger. Så många läger 
under e�  år har vi inte ha�  någon gång ti-
digare

Taido
Under året har det varit fl ertal landslagslä-
ger, det var e�  öppet tävlingsläger i början 
av året och sedan två helgläger med bara 
landslaget och e�  veckoläger i Kungshamn 
innan VM. E� er VM:et har landslaget ha�  
e�  uppföljningsläger och e�  öppet tävlings-
läger. 
 U� agna till landslaget e� er årets SM 
fram till nästa är, på herrsidan: Daniel An-
dersson, Morgan Boĳ e, Pawel Druciarek, 
Robert Ek, Kristian Hellberg, Andreas Hul-
tenmo, Henrik Jacobsson, Hannes Kannisto, 
Mikael Korths, Kristian Ojala, Patrik Pers-
son och Tobias Persson, samt på damsidan: 
Clary Andersson, Marlene Berglöv, Anna 
Cervin, Charlo� a Korths, Claudia Lehmann, 
Veera Li� marck, Linda Palmbrandt och Ma-
ria Tång.
 Ulf Karlsson var tränare för damerna, 
fram till VM:et, med Marlene Berglöv som 
biträdande landslagstränare och e� er VM 
tog Marlene Berglöv över, med biträdande 
landslagstränare Maria Tång. Det är första 
gången i svensk taidohistoria som damerna 
får en kvinnlig landslagstränare. På herr-
sidan inledde P-A Nyberg som tränare för 
herrarna, biträdande landslagstränare var 
Kristian Hellberg. På våren sa P-A Nyberg 
upp sin post och Kristian Hellberg tog över 
tills e� er VM. Kristian Ojala har nu utse� s 
till ny landslagstränare. Administrativt an-
svarig var João Escudeiro fram till VM. 
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 För första gången i historien har e�  
VM i Taido hållits i Sverige. Det gick av 
stapeln den 7 augusti 2005 i Lisebergshal-
len, Göteborg. VM-gruppen har bestå�  av 
huvudansvarige Mikael Laxrot och medar-
betare Henrik Johansson, Charlo� a Laxrot 
och João Escudeiro. Denna lilla kärngrupp 
gjorde e�  enormt jobb för svensk taido.
 Utöver VM:et arrangerades även en 
vänskapstävling, seminarium, banke�  med 
mera. Vänskapstävlingen gav möjlighet för 
alla taidoutövare i världen a�  tävla mot an-
dra nationaliteter. Seminarierna gav möjlig-
het a�  träna tillsammans med människor 
från hela världen, passen hölls av högt gra-
derade japanska instruktörer. 
 Förutom ITC har som vanligt året 
varit fyllt av diverse läger och kurser. Påsk-
läger i Köpenhamn, intensivläger i Malmö, 
Kristi himmelsfärdsläger i Malmö, steg 1 
kurser: en i Göteborg hölls av Kristian Ojala 
och Kristian Hellberg och en i Malmö hölls 
av Hannes Kannisto, träningsläger i Växjö, 
svartbältesläger i Göteborg, Halloweenläger 
i Göteborg, C-domarkurs i Henån och In-
struktörsutbildning Juniortaido i Höganäs.

Shootfi ghting
Söktes sanktion för Neoblood 12 men täv-
lingen nekades sanktion. Mycket märkligt då 
tävlingen baserades på exakt samma regler 
som blivit godkända vid inval av shootfi gh-
ting som art i förbundet. E� er en förändring 
av reglerna för a�  möjliggöra tävlingens ge-
nomförande kunde sanktion ges.

Glima
Träningsläger och glimaworkshops har an-
ordnats i Lars Magnar Enoksens regi i Nor-
ge, i Danmark och i Stockholm (2 gånger).

Kickboxning
Å� a rankingrundande förbundstävlingar 
under året samt e�  fl ertal andra tävlingar 
runt om i landet som inte var rankingtäv-
lingar.
 E�  fl ertal läger har arrangerats av 
olika föreningar under året. Kickboxnings-
kommi� én har även arrangerat 2 läger, varar 
e�  tjejläger till förmån för landslaget. En för-

ening (Landskrona) har arrangerat e�  läger 
till förmån för fl odvågens off er och skänkte 
pengarna till Röda Korset, totalt 4700:-. 
 Magnus Svensson, Helsingborg, har 
utse� s till förbundskapten i kickboxning. 
E�  elitläger har hållits i Ängelholm den 5/3 
samt e�  i Skövde den 7/5.

Resultat
VM Taido 
(International Taido Convent – ITC) – 7 
augusti Göteborg

Hokei damer
Brons - Maria Tång
4e - Anna Cervin 

Jissen damer
4e Clary Andersson

Jissen lag herrar
Brons – Sverige (Pawel Druciarek, Robert Ek, 
Kristian Hellberg, Mikael Korths och Kristian Ojala)

Jissen lag damer 
Brons  – Sverige (Clary Andersson, Marlene Berglöv, 
Anna Cervin, Charlo� a Korths och Claudia 
Lehmann)

SM i Taido 
23 april Göteborg
Hokei Damer
Maria Tång 1 dan, Göteborgs Taidoklubb 

Jissen Damer
Marlene Berglöv 2 dan, Uddevalla Taidoklubb taikei 

Hokei Herrar
Kristian Ojala 3 dan, Göteborgs Taidoklubb

Jissen Herrar
Pawel Druciarek 3 dan, Uddevalla Taidoklubb taikei

Thomas ’Totto’ Karlsson vinner SM i kickboxning
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SM i Glima – 3 december Malmö
Byxtag herrar
Lars Magnar Enoksen, IK Sparta 

Ryggtag herrar -85 kg
Ingmar Castell, IK Sparta 

Ryggtag öppen klass
Olof Johansson, UMS Glima

Glima - Isländska mästerskapen
Lars Magnar Enoksen deltog som gäst i isländska 
lagmästerskapen 2005 och var med a�  bärga hem sil-
vermedaljen till HSÞ.

SM Kickboxning
LC/FC/FCLK 28-29 maj Stockholm
LC Damer 
-50kg Jenny Hardingz - Fighting Spirit 
-55kg Heidi Williamsson - Fighting Spirit 
-60kg Maria Persson - Ängelholm 
-65kg Lina Lundqvist - Jönköping 
+65kg Caroline Ek - Kalvhagen 
 
LC Herrar 
-57kg Christoff er Johansson - Ängelholm 
-63kg Thomas Karlsson - Kalvhagen 
-69kg Martin Eisengarten - Ängelholm 
-74kg Emil Hossen - Ängelholm 
-79kg Tomas Svensson - Ängelholm 
-84kg Arto Ala-Häivälä - Telge kickboxnings club 
-89kg Joachim Sandblom - Linköping kickboxning 
-94kg Mikael Bäckström - Coloseum 

Bästa klubb: Ängelholms kickboxning
Bästa fi ghter: Tomas Svensson -79kg - Ängelholm 

FC & FCLK:
Lowkick -63,5kg Martin Akhtar - Malmö
Lowkick -67kg Watchara Sampaosri - 
Lowkick -75kg Besim Sejdiu - Westerås Tai Nui
Lowkick -81kg Simon Lanneto�  - Kristianstad
FC -70kg Pernilla Johansson - VBC
FC -86kg Jonathan Gromark - F3
FC -91kg Firat Kaya - Olympia

VM kickboxning FCLK
19-25 september, Agadir, Marocko .
 Inga svenska medaljer med tre 
svenska deltagare. Det var första gången 
VM arrangerades i e�  afrikanskt land och 
det märktes på a�  det var inte mindre än 
sex afrikanska länder deltog. Sammanlagt 
var 48 nationer representerade och antalet 
deltagare uppgick till 600, varav Ryssland 
hade den största truppen med 61 deltagare 
jämfört med tre tävlande från Sverige.

VM kickboxning FC/LC 
28 november – 5 december, Szeged, Ungern
Silver
Jenny Hardingz -48 kg FC

Brons
Thomas Karlsson -63kg LC
Heidi Williamsson -50 kg LC
Caroline Ek -70 kg LC
Jonathan Gromark  -86 kg FC

Kickboxningslandslaget i Ungern.
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Karate

Verksamhetsåret 2005
Under verksamhetsåret har styrelsen ha�  
följande sammansä� ning: Ordförande: Owe 
Stjernström, sekreterare: Virpi Alajarva, kas-
sör: Fredrik Eriksson och ledamöter Mats 
Nylander, Dejan Brajic och Anders Pe� ers-
son. Då förbundsstyrelsen beslöt a�  ar-
terna Bujinkan och Taido skulle övergå till 
Kampsportsektionen per 1/7 gick ersä� aren 
Nadereh Poorkhalkali in i styrelsen som or-
dinarie ledamot e� er a�  Jim Berglund av-
gick. Styrelsen har sammanträ�  sex gånger. 
 Under det gångna året har SM-täv-
lingar genomförts i Sunne (senior-SM) och i 
Jönköping (kombinerad junior- och lag-SM). 
Det har också genomförts e�  kataseminari-
um i samarbete med japanska karateförbun-
det. Sektionen har också stö� at breddsats-
ningen.
 Styrelsen har köpt in tre nya tävlings-
ma� or och en elektronisk resulta� avla för 
utlåning till tävlingsarrangörer och i sam-
band därmed donerat en tävlingsma� a till 
Västerbo� ens Budo- & Kampsportsförbund.
 På det internationella planet arrang-

erades, tillsammans med Karlstad Karate 
Förening, en lyckad landskamp mellan Sve-
rige och Norge i oktober i samband med 
100-årsfi randet av unionsupplösningen. 
Styrelsen stödde det första Nordiska mäs-
terskapet i Finland och ser fram emot a�  
arrangera den andra tävlingen under 2006 
i Göteborg tillsammans med Göteborgs Kan 
Zen Kai Karateklubb.
 Inför 2006 startade styrelsen tillsam-
mans med Kungsängens KSF projektet ”Ka-
rateligan” med sy� e a�  få fl er regionala 
tävlingstillfällen. Försöksverksamheten om-
fa� ar stockholmsregionen men drivs och 
dokumenteras så a�  om försöksverksamhe-
ten blir lyckad i nästa steg utgöra grund för 
regionala tävlingar över hela landet. 
 Styrelsen har även påbörjat e�  arbete 
med a�  samla ihop och digitalisera karatens 
tävlingshistorik.

Styrelsen karatesektionen

Flavius Alecu, svensk juniormästare i kata. 
Foto: Raven Steiner.
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Svenska Karatelandslaget
Organisation
Under året har landslagsledningen se�  ut 
som följande; Ramon Malavé Sportchef, 
Reza Mohseni Coach herrar Kumite, Lo� a 
Berger Coach Damer Kumite, Roger Elias-
son biträdande Coach Kata.
 Under det gångna året har landslags-
ledningen slimmats något y� erligare och 
Sportchefen har valt a�  aktivt coacha både 
juniorerna och katautövarna för a�  tillföra 
spetskompetens där det kan göra mest nyt-
ta.
 Truppen har bestå�  av totalt 30 ak-
tiva därav 6 st Herrar Kumite, 3 st Damer 
Kumite, 1 st Herrar Kata, 4 st Damer Kata, 
10 st Herrar juniorer Kumite, 4 st Damer ju-
niorer Kumite, 1 st Herrar juniorer Kata och 
1 st Damer juniorer Kata.
 Under året har det hållits 6 tränings-
läger på Bosön och landslaget har represen-
terat vid inte mindre än 9 tillfällen i interna-
tionella sammanhang. Således har det varit 
e�  verksamhetsår fyllt med aktivitet.

Nordiskt samarbete
I samband med a�  samarbetet med de 
Nordiska Mästerskapen har sjösa� s så har 
även det nordiska landslagssamarbetet 
kommit igång då vi e� er landskampen mot 
Norge även hade e�  gemensamt läger e� er 
tävlingen, viket var mycket givande för de 
båda nationerna. Under året 2006 planerar 

vi e�  utökat samarbete med gemensamma 
läger i samband med både Oslo Open och 
Nordiska Mästerskapen i Göteborg.

Tävlingar
Landslagets representation på tävlingar 
under året har varit, Paris Open 15-16/1, Ju-
nior-EM i Thessaloniki 11-13/2, Dutch Open 
12-13/3, Senior EM Teneriff a 13-15/5, British 
Open 3-4/9, Finnish Open 10-11/9, Lands-
kamp mot Norge i Karlstad 1/10, Nordiska 
Mästerskapen i Tampere 15-16/10 samt Ju-
nior-VM på Cypern 11-13/11. En satsning 
som landslagsledningen har genomfört un-
der det gångna året har varit a�  låta fl era av 
våra ambitiösa juniorer få ökad matchning 
genom a�  ganska frekvent få åka och repre-
sentera vid internationella seniortävlingar 
vilket vi hoppas ska ge en framtida utdel-
ning för landslaget, och man kan nog se om 
man följer resultaten under året a�  det kan-
ske redan har ske� .

Paris Open
Till Paris Open åkte 7 personer och truppen 
bestod av Kalate Akolor -75 kg, Johan Björ-
serud -75 kg, Celal Celepli -80 kg, Christian 
Koivumaa -80 kg Stephanie Kaup -60 kg, 
Joanna Stassos +60 kg samt Reza Mohseni 
som Coach. 
 Paris Open är en Golden Leaguetäv-
ling med många av dom bästa utövarna som 
deltagare. Våra svenska herrar gjorde en bra 
insa� s där Johan B tog sig till kvartsfi nal 
återkvalade och blev delad fyra. Celal C gick 
till semifi nal återkvalade och blev även han 
delad fyra. Christian K förlorade i kvartsfi -
nal och fi ck inte återkvala men fi ck gå fl era 
bra matcher under tävlingen.

Junior-VM
På Junior-EM i Thessaloniki representerades 
Sverige av en trupp på 9 personer. Delta-
garna var Peter Jumrukovski -70 kg, David 
Magnusson -75 kg, Parham ”Biff en” Rezaie 
-80 kg, Sadik Sadik -70 kg kade� , Rana Dou-
eh -53 kg, Stephanie Kaup -60 kg, Vanessa 
Gutierrez Kata, Reza Mohseni Coach samt 
Ramon Malavé Sportchef. Truppen erhöll 
inga placeringar men då våra juniorer är lo-

Joanna Stassos på landskampen. 
Foto: Raven Steiner
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vande och mycket ambitiösa gav ändå de� a 
EM god erfarenhet och hopp inför framti-
den. 

Dutch Open
Dutch Open som också är en Golden Leagu-
etävling gick av stapeln i Ro� erdam och till 
den tävlingen skickade vi en större trupp på 
14 personer (9 kumite, 3 kata och 2 coacher) 
som bestod av Said Bolbolpoor -65 kg, Da-
vid Simonsson -70 kg, Kalate Akolor -75 kg, 
Johan Björserud -75 kg, Celal Celepli -80 kg, 
Christian Koivumaa -80 kg, Johanna Lampi-
nen -53 kg, Sabina Topalovic -60 kg, Joanna 
Stassos +60 kg, Jacob Bartole� i kata herrar, 
Flavius Alecu kata herrar junior, Anna Hell-
ström kata damer, Reza Mohseni Coach och 
Lo� a Berger Coach. 
 Placeringarna blev en meriterande 
5:e plats till Jacob B, 3 vunna matcher och 
kvartsfi nal för Joanna S i damernas öppna 
klass, Å� ondelsfi nal i herrarnas öppna klass 
för både Christian K och Celal C.

EM på Teneriff a
På Senior-EM i Teneriff a representerades 
Sverige av 7 personer. Deltagarna var Chris-
tian Koivumaa -80 kg, Rana Doueh -53 kg, 
Stephanie Kaup -60 kg, Joanna Stassos +60 
kg, Jacob Bartole� i Kata, Lo� a Berger Coach 
samt Ramon Malavé Sportchef. 
 Tyvärr så lyckades ingen av delta-
garna med a�  ta någon placering under täv-
lingen.

British Open
Höstens första tävling var British Open i 
London där vi också lyckades skicka en stor 
trupp genom a�  hi� a billiga resor. Truppen 
bestod av 14 personer och deltagarna var 
Stephanie Kaup -60 kg, Sabina Topalovic -60 
kg, Anna Hellström Kata, Vanessa Gutierrez 
Kata, Said Bolbolpoor -65 kg, David Simons-
son -70 kg, Peter Jumrukovski -70 kg, Sadik 
Sadik -70 kg, Kalate Akolor -75 kg, Celal Ce-
lepli -80 kg, Christian Koivumaa -80 kg, Fla-
vius Alecu Kata, Reza Mohseni Coach, Lo� a 
Berger Coach. 
 Tävlingen blev en succé för svenskt 
vidkommande, truppen tog hela tio medal-

jer och blev femma i medaljligan på denna 
stora tävling, en riktigt bra prestation! Med-
aljfördelningen blev följande; Flavius A: 
Guld kata senior och Brons kata junior, Va-
nessa G: Guld kata junior och Brons kata se-
niorer, Sabina T: Brons i öppen klass kumite 
damer, Stephanie K: Brons i -60 kg kumite 
damer seniorer, Said B: Silver i -65 kg ku-
mite herrar seniorer, David S: Silver i -70 kg 
kumite herrar seniorer, Kalate A: Silver -75 
kg kumite herrar seniorer samt Christian K: 
Brons i öppen klass kumite herrar seniorer.

Finnish Open
Finnish Open i Helsingfors som är en min-
dre tävling kom nästkommande helg och 
dit skickades det också en stor trupp med 
18 personer mestadels bestående av junio-
rer. Deltagarna var Seniorer herrar: Eric 
Forsheden Åhs -70 kg, Arthur Kankaanpää 
Kata. Seniorer Damer: Joanna Stassos +60 
kg, Mari Wennlund Kata, Yelka Gutierrez 
Kata. Juniorer herrar: Valon Hoti -65 kg, Si-
mon Sköld -65 kg, Niklas Andersson -65 kg, 
Peter Jumrukovski -70 kg, Sadik Sadik -70 
kg Bleard Amagjekaj +68 kg kade� , Flavius 
Alecu Kata. Juniorer damer: Stephanie Kaup 
-60 kg, Gülsah Akdag -60 kg, Julia Nilsson 
+60 kg, Vanessa Gutierrez Kata, samt Omar 
Ahmedin som Coach och Ramon Malavé 
Sportchef. 
 Även denna trupp gjorde en mycket 
bra prestation och erövrade totalt 14 med-
aljer varav 4 var guld, 5 silver och 5 brons. 
Medaljerna togs av Vanessa G: Guld Kata 
damer junior och Brons Kata damer senior, 
Flavius A: Guld Kata herrar junior, Yelka G: 

Truppen på NM i Tampere, Finland. 
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Silver Kata damer senior, Stephanie K: Guld 
Öppen klass damer junior och Brons -60 kg 
damer senior, Sadik S: Guld -75 kg herrar ju-
nior och Brons -70 kg herrar seniorer, Peter 
J: Silver Kata junior och Brons -75 kg herrar 
junior, Joanna S: Silver +60 kg damer senior, 
Gülsah A: Silver -60 kg damer senior, Julia 
N: Brons öppen klass damer junior, Bleard 
A: Silver +68 kg herrar kade� .

Landskamp mot Norge
Landskampen mot Norge arrangerades av 
Karlstad karateförening på e�  förträffl  igt 
sä�  och var en bra tävling med tränings-
utbyte mellan länderna. Resultatmässigt 
blev det dock förlust för Sverige med 6 seg-
rar mot Norges 12. Sammantaget kan man 
ändå säga a�  vi var överlägsna i kata och 
Norge vann stort i kumiten. Deltagarna var 
Sabina Topalovic -60 kg, Joanna Stassos +60 
kg, Gülsah Akdag -60 kg junior, Stephanie 
Kaup +60 kg junior, Anna Hellström Kata, 
Vanessa Gutierrez Kata junior, Simon Sköld 
-60 kg, Said Bolbolpoor -65 kg, David Si-
monsson -70 kg, Celal Celepli -75 kg, Chris-
tian Koivumaa -80 kg, Daniel Kibé (region 
Norrland syd) +80 kg, Arthur Kankaanpää 
Kata, Niklas Andersson -60 kg junior, Valon 
Hoti -65 kg junior, Sadik Sadik -70 kg junior, 
Peter Jumrukovski -75 kg junior, Christop-
her Flod (region Värmland) +80 kg junior, 
Flavius Alecu Kata junior, Reza Mohseni 
Coach, Lo� a Berger Coach och Ramon 
Malavé Sportchef.

NM i Tampere
Vi fi ck revansch på Nordiska Mästerskapen 
i Tampere där Sverige blev tvåa i medaljli-
gan med elva medaljer e� er Finland som 
erövrade 19 medaljer. Truppen bestod av 23 
personer och deltagarna var Matilda Tjern-
eld -53 kg, Gülsah Akdag -60 kg, Stephanie 
Kaup -60 kg, Sabina Topalovic -60 kg, Julia 
Nilsson +60 kg, Joanna Stassos +60 kg, Anna 
Hellström Kata, Mari Wennlund Kata, Yel-
ka Gutierrez Kata, Vanessa Gutierrez Kata, 
Said Bolbolpoor -65 kg, David Simonsson -
70 kg, Sadik Sadik -70 kg, Peter Jumrukovski 
-75 kg, Kalate Akolor -75 kg, Celal Celepli 
-80 kg, Christian Koivumaa -80 kg, Arthur 

Kankaanpää Kata, Flavius Alecu Kata, Reza 
Mohseni Coach, Lo� a Berger Coach, Peter 
Kaup assisterande manager, Ramon Malavé 
Sportchef. 
 Medaljerna erövrades av Christian K: 
Guld -80 kg och Silver herrar öppen klass, 
Celal C: Silver -80 kg och Silver herrar öppen 
klass, Kalate A: Guld -75 kg, David S: Brons 
-70 kg, Flavius A: Brons herrar Kata, Joanna 
S: Silver +60 kg, Anna H: Silver damer Kata, 
Vanessa G: Brons damer Kata samt damka-
talaget som tog en Bronsmedalj i en mixtäv-
ling med herrarna.

Junior-VM
Den sista tävlingen under verksamhetsåret 
var Junior-VM i Limassol på Cypern. Där 
representerades Sverige av en trupp på 6 
personer som bestod av Stephanie Kaup -60 
kg, Vanessa Gutierrez Kata, Sadik Sadik -70 
kg, Peter Jumrukovski -75 kg, Flavius Alecu 
Kata och Ramon Malavé Sportchef.
 Även denna gång fi ck juniortruppen 
åka hem med endast nya erfarenheter och 
utan placeringar eller medaljer. Nu ser vi 
fram emot nya utmaningar under året 2006.

Framtid
Vi har återigen en önskan från landslags-
ledningens sida, samma som föregående 
år, nämligen a�  fl er klubbar och klubble-
dare skickar fl er aktiva a�  konkurrera på 
nationella tävlingar såsom SM och lag-SM, 
då vi anser a�  vi behöver en större konkur-
rensbredd för utvecklingen av svenska täv-
lingskaratekas. Alla blir bä� re av en ökad 
tävlingskonkurrens, oavse�  om man förlo-
rar eller vinner.

Svenska Mästare i karate 2005
Senior-SM
Damer
–53 kg: Matilda Tjerneld Skövde Shotokan
–60 kg: Stephanie Kaup  Djursholms Karate Klubb
+60 kg: Joanna Stassos  IK Stadion
Öppen: Stephanie Kaup Djursholms Karate Klubb
Kata: Anna Hellström  Gojukai Seinan KK

Herrar
–60 kg: Jesper Holmqvist Tebsho KK Hbg
–65 kg: Said Bobolpoor  Haninge Budoklubb
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-70 kg: Dan Langelotz  Gojukai Seinan KK
–75 kg: Kalate Akolor  Djursholms KK
–80 kg: Christian Koivumaa Wexiö Karate Kai
+80 kg: Miroslav Femic  Haninge Budoklubb
Öppen: Miroslav Femic  Haninge Budoklubb
Kata: Jacob Bartole� i  Lidingö KD

Junior-SM
Herrar Yngre Juniorer
-60: Thanh Danh Dinh Le Kuniba Kai KF Karlskoga
-65: Einar Fessy   Botkyrka Shukokai
-70: Andreas Högstedt  GAK Enighet
-75: Mohamad Salale  Tensho KK Helsingborg
>75: Bleard Amagjekai  Budo Akademin
Öppen klass: Bleard Amagjekai, Budo Akademin
Kata: Pavle Martinoski  Goju Kai Seinan KK

Herrar Juniorer
-60: Emil Sundgren  SKI Zenku Kai KK 
   Jönköping
-65: Nicklas Andersson  Budo Akademin
-70: Peter Jumrukovski  Halmstad Shotokan KK
-75: Sergei Golubovic  SKI Zenku Kai KK Jönkö-
ping
-80: Alexander Lindahl  IF Kyokoshin Center 
   Linköping
+80: Aleksander Subosic Sanshin Kan KK
Öppen klass: Aleksander Subosic Sanshin Kan KK
Kumite Lag: Wado Karate Katrineholm
Kata: Flavius Aleco  Halmstad Shotokan KK

Damer Juniorer
-53: Ahlam Mourad  SKI Zenku Kai KK 
   Jönköping
-60: Stephanie Kaup  Djursholm KK
+60: Emelie Persson  Halmstad Shotokan KK
Öppen klass: Stephanie Kaup Djursholm KK
Kumite Lag:   Budo Akademin
Kata: Vanessa Gutierrez Minakami KD
Kata Lag: Helsingborg Shotokan

Lag-SM 2005
Kumite
Damer: SKI Zenku Kai KK Jönköping
Herrar: Växjö Karate Kai

Kata
Herrar: Goju Kai Eskilstuna
Damer: Minakami Karate Dojo

Domarkåren
Vid årets slut var utbildningsorganisatio-
nens sammansä� ning följande.
Domarsamordnare och utbildare: Fredrik 
Ålander
Övriga utbildare: Javier Escalante, Ove Vig-
gedal och Peter Sahlberg

Genomfört utbildningsprogram under året:
15-16 januari  BC-kurs i kumite, Lidingö
18-20 mars ABC-kurs i kata, Stockholm
20-21 maj BC-kurs i kumite inkl. barn- 
  licens, Göteborg
Totalt närvarade 43 domarkandidater på 
dessa kurser varav 79% kunde godkännas

Internationell representation 
Javier Escalante representerade Sverige vid 
Paris Open (Golden League) i Frankrike, 
Junior-EM i Grekland, Senior-EM på Kana-
rieöarna, German Open (Golden League) i 
Tyskland och Junior-VM på Cypern.
 Fredrik Ålander representerade 
Sverige vid Paris Open (Golden League) i 
Frankrike, Junior-EM i Grekland, Senior-EM 
på Kanarieöarna och Junior-VM på Cypern.
 Ove Viggedal representerade Sverige 
vid Paris Open (Golden League) i Frankrike, 
Junior-EM i Grekland, Senior-EM på Kana-
rieöarna och German Open (Golden League) 
i Tyskland.
 Peter Sahlberg representerade Sverige 
vid Paris Open (Golden League) i Frankrike, 
Junior-EM i Grekland, Senior-EM på Kana-
rieöarna och Finnish Open i Finland.

World Karate Federation och 
European Karate Federation 
Fredrik Ålander godkändes som WKF Ku-
mite Judge B vid domarkursen i samband 
med Junior-VM på Cypern. Ove Viggedal 
godkändes som EKF Kata Judge B vid do-
markursen i samband med EM på Kanarieö-
arna. Javier Escalante tjänstgjorde som do-

Domarkåren på Golden League i Paris.
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markommi� éns sekreterare i både WKF och 
EKF.
    Svenska domarkårens sammansä� ning 
per den 31 december 2005 bestod av totalt 
110 domare, varav 55 med kumite- och ka-
talicens, samt 58 med barnlicens.

Kumite   Kata
EKF: 4   EKF: 1
WKF: 2   WKF: 1
Svensk A: 22  Svensk A: 14
Svensk B: 17  Svensk B: 17
Svensk C: 48  Svensk C: 42

Shorinjikempo
Det fi nns för närvarande 10 Shorinjikempo-
föreningar i Sverige. Under verksamhetsåret 
har kommi� én bestå�  av följande personer;

Ordförande Anders Pe� ersson
Sekreterare Peter Hansen
Kassör Pontus Haglund
Ledamot Carola Carlson
Ledamot Robert Persson
Ledamot Thomas Edlind
Ledamot Per Lindblom
Suppleant LeifKekonius

Valberedningen har varit Lovisa Johnson 
(sammankallande), Kalle Henriksson och 
Roger Bergfoth.
Revisorer har varit Lars Isaksson (samman-
kallande) och Niklas Pe� ersson.
 Kommi� én har under verksamhets-

året ha�  fyra protokollförda möten förutom 
årsmötet. Det har dock varit e�  stort antal 
informella kontakter mellan kommi� éns 
medlemmar. Den huvudsakliga korrespon-
densen sköts via e-post eller telefon.

Tillväxt
Under december bildades det en ny fören-
ing, Shorinjikempo Stockholm Norra Shibu, 
och ansökan om medlemskap har skickat in 
till förbundet. När det gäller det totala med-
lemsantalet har det varit relativt oföränd-
rat under året. Den lilla träningsgrupp som 
fi nns i Skövde har fortsa�  och de som tränar 
där har gå�  framåt i sin träning, förhopp-
ningsvis kan det resultera i en egen förening 
i framtiden.

Övrigt arbete
Arbetet med a�  utveckla vår hemsida, 
www.shorinji-kempo.org, har gå�  framåt 
med artiklar och mer information om Sho-
rinjikempo och våra aktiviteter. Arbetet med 
a�  översä� a boken Shorinjikempo Tokuhon, 
som skall ersä� a Fukudoku-hon, till svens-
ka har fortskridit.
 Under året höll WSKO även General 
Meeting och Council Meeting. Sverige re-
presenterades på General Meeting av Pon-
tus Liljequist och på Council Meeting deltog 
Anders Pe� ersson som är Council Member 
för mandatperioden 2002-04-01-2006-03-
21. Dem svenska representanterna stod för 
mycket av inläggen i diskussionerna på de 
båda mötena. Deltagandet på dess möten 
möjliggjordes av det internationella stimu-
lansbidrag som erhållits från RF.

En tragisk förlust
Michael Ekeström, 3:e dan, omkom den 24 
juni 2005 i en trafi kolycka i Norge, endast 29 
år gammal.
 Micke började träna Shorinjikempo 
-92 och har sedan -97 själv varit instruktör 
i Shorinjikempo Stockholms Studenter Shi-
bu. Micke var en mycket duktig ledare som 
verkligen förstod vad Shorinjikempo är och 
levde e� er dess fi losofi . Hans träningar var 
välplanerade, engagerande och fyllda av 
roliga övningar som utvecklade förståelsen 

Shorinjikempo, barnträning i Kyoto.
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för teknikers olika principer. Micke var en 
mycket duktig och omtyckt instruktör som 
alltid hade glimten i ögat. 
 För några år sen startade han en 
klubb i Uppsala vilken han senare fi ck hjälp 
a�  driva då han fl y� ade till Trollhä� an. Där 
jobbade han som utvecklingsingenjör för 
Saab och började samtidigt träna Capoiera 
då avståndet gjorde det svårt a�  fortsä� a 
med Shorinjikempo.
 Trots de� a har han alltid tillhört Sho-
rinjikempo Stockholms Studenter, han har 
alltid ha�  en självklar plats där. Han dök 
alltid upp på alla Shorinjikempo-läger som 
anordnades och sa själv a�  han verkligen 
saknade träningen.
 Shorinjikempo var en stor del av 
Mickes liv. Han lämnar stort tomrum och 
saknad e� er sig.
 Han pratade alltid om hur han skulle 
starta en Shorinjikempo-förening när han 
bestämt sig för var han skulle bo och arbeta 
mer långsiktigt.

Träningsläger
Det har hållits e�  par nationella läger under 
året. Det första i samband med SM-tävling-
arna i Karlstad i april. Även i år var det in-
struktörer inbjudna från Japan, Morikawa 
Kazuhito sensei 7 dan och Kawashima Hi-
roshi sensei 6 dan, båda från Rakuto-doin i 

Kyoto. Instruerade gjorde även Anders Pet-
tersson 5 dan och Åke Olsson 4 dan. Läg-
ret samlade drygt 80 deltagare och samt-
liga föreningar i landet var representerade. 
Dessutom var det även en del deltagare från 
Finland samt England.
 I juli hölls det traditionsenligt som-
marläger i Visby. E�  fyrtiotal kenshi deltog 
och även de� a träningsläger hade lite inter-
nationell prägel då det förutom Anders Pet-
tersson 5 dan och Alexander Tilly 3 dan även 
hade två gästinstruktörer från England. Det 
var Duncan Mark 4 dan, som tidigare arbe-
tat e�  antal år på Shorinjikempos huvud-
kontor i Japan, och Steve Williams 3 dan.
 Årets stora händelse på träningslä-
gerfronten var dock Kokusai Koshukai i 
Japan i oktober. Drygt 30 svenskar åkte till 
Japan för a�  delta på Kokusai Taikai (VM-
tävlingar) i Fukui samt e� erföljande Koshu-
kai (träningsläger) på Shorinjikempos Hom-
bu i Tadotsu på Shikoku.
 Det har också hållits e�  fl ertal trä-
ningsläger av lokal karaktär på fl era orter. 
Nämnvärt är e�  randori-träningsläger för 
tjejer som hölls i december i Stockholm. E�  
tjugotal tjejer deltog och de� a arrangemang 
var väldigt uppska� at av deltagarna.

Shorinjikempo i Karlstad
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Tävlingar
SM arrangerades i april av Karlstad Shibu. 
Tyvärr blev det e�  fl ertal avhopp bland del-
tagarna dagen före tävlingen vilket med-
förde en halvering av deltagare i de högre 
klasserna.

Kyukenshi (ikkyu och lägre)
1. Axel Norell & Anders Davidsson, Karlstad
2. Kristin Nedlich & Charlene Lima, Stockholm 
studenter
3. Aleksandar Mladenovic & Sofi a Lindbergh, Ha-
ninge

Shodan (shodan och högre)
1. RichardTjust, Lisa Arpi & Malin Se� on, Karlstad
2. Joachim Skistad & Mansur Mirtorabi, Karlstad 

Nidan och över (2:a dan och högre)
1. Anders Pe� ersson & Niklas Pe� ersson, Karlstad
2. Kalle Henriksson & Lovisa Axelle Johnson, Stock-
holms studenter

VM i Japan
Sverige ställde upp med 9 par i e�  fl ertal 
klasser. Några av våra tävlande gjorde rik-
tigt bra i från sig, bl.a. Alexander Tilly och 
Viktor Karlholm som blev fyra i klassen för 
herrar 3:e dan, som var en klass med mycket 
hög konkurrens, i klassen för damer 1:a dan 
blev Lisa Arpi och Malin Se� on femma och i 
damer 2:a dan blev Anna Hildebrand och 
Lovisa Johnson femma. Dessa tre par blev 
bästa europeiska par i sina respektive klas-
ser.

Graderingar
Följande personer har under verksamhets-
året erhållit Dangrader:

Junkenshi Shodan (1:a dan)
Carola Carlson  Stockholms Studenter 
Björn Carlson  Stockholms Studenter 
Magnus Gustafsson  Stockholms Studenter
Kristoff er Hamberg  Stockholm Södra
Jann Enander  Stockholm Södra
Caroline Olivia Jung  Stockholm Södra
Björn Sabbadini  Stockholm Södra
Hanna Svedberg Stockholm Södra
Toni Lehtonen  Bromma
Magnus Jansson Stockholms Studenter

Shokenshi Nidan (2:a dan)
Peter Hansen  Stockholms Studenter
Erik Hedlund  Stockholms Studenter
Anna Hildebrand  Stockholms Studenter
Lovisa Axelle Johnson  Stockholms Studenter
Joachim Skistad  Karlstad
Richard Tjust  Karlstad
Erik Andersson  Stockholms Studenter
Johan Mjöberg  Stockholms Studenter
Mansur Mirtorabi Karlstad

Chukenshi Sandan (3:e dan)
Tobias Alm  Bromma 

Seikenshi Yondan (4:e dan)
Boban Mladenovic Haninge
Per Lindblom  Uppsala
Anders Magnusson Stockholm Södra
Alexander Tilly  Stockholm Södra

Aktiva Yudansha
Shorinjikempo har för närvarande;
5 dan  2 st.
4 dan  11 st.
3 dan  6 st. 
2 dan  14 st. 
1 dan  26 st.

Svenskar vid Fukui Sun Dome under VM i Japan

Svenska instruktörer i Japan.
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Styrelse och kommittéer
Kendosektionens styrelse har för verksam-
hetsåret 2005 bestå�  av:
Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Samuel Trygger
Kassör: Anders Pe� ersson
Ledamot kendo: Dan Fujii
Ledamot iaido: Ma� ias Ferndahl
Ledamot jodo: Rolf Radakovits
Ledamot naginata: Jakob Ryngen
Ledamot kyudo: Roger Persson
Suppleant 1: Daniel Wentzel
Suppleant 2: Jakob Nobuoka

Samuel Trygger har även varit webmaster 
fram till oktober. Daniel Wentzel ersa� e ho-
nom från och med november. Ane� e Persson 
Sunje har varit adjungerad registeransvarig 
för sektionen. Till valberedning valdes:
Nils Björkegård (sammankallande), Hanna 
Westesson och Christian Lund.
 Styrelsen har ha�  nio protokollförda 
möten under 2005, varav sju med den vid 
2005 års årsmöte valda styrelsen. Styrelsen 
har arbetat e� er den verksamhetsplan som 
antogs vid sektionsstämman.

Representation
Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
kendosektion representerades av Leif 
Sunje vid Europeiska Kendofederationens 
(EKF:s) General Assembly (GA) i Bern, 
Schweiz 14 april. I EKF:s årsredovisning 
fi ck Sverige mycket positiv återkoppling 
för arrangerandet av EM i iaido och jodo i 
Stockholm 2004. En separat reserapport från 
de� a GA har också stå�  a�  läsa på www.
budokampsport.se/kendo. Vid EM i kendo 
i Bern representerades kendosektionen av 
Dan Fujii.

Register
Under året har 356 personer graderat någon 
grad, varav 65 procent kendo, 18 procent 
iaido, 9 procent jodo, 6 procent naginata 
och 2 procent kyudo. Totalt se�  ligger an-
talet graderade damer kvar på 15 procent. 
Personer som har graderat dan-grad redo-
visas mot slutet av kendosektionens del i 
årsredovisningen.

Kendo
Ylva Leonardz i närkamp med Jana Soukupova på Naginata-EM. Foto: Alain Guillaume
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Kendo
Landslaget
Landslaget har under 2005 deltagit i 20:
e Kendo EM i Bern Schweiz, samt e�  antal 
landskamper. E� er många framgångsrika år 
avgick Bob Harris som coach för herrlands-
laget och istället valdes Joakim Håhl till ny 
coach. Kumi Sato Håhl valdes för ännu en 
mandatperiod som damlandslagets coach. 
Som ny manager för landslaget valdes Stu-
art Bäck.
 Flera nya initiativ har införts under 
hösten, bland annat har landslagsläger hål-
lits som har sy� at till a�  öka landslagstrup-
pens tävlingskapacitet och krav på tränings-
mängd har införts. Man har även deltagit i 
specialläger i Helsingfors inbjudna av Fin-
ska landslaget tillsammans med bl a Tyska 
och Franska landslaget. Lägret kryddades 
av följande japanska instruktörer: Iwasa-
sensei (7 dan, japansk mästare 2001), Onda-
sensei (7 dan) och Fukaya-sensei (6 dan).

Läger
Svensk kendo har även under år 2005 ha�  
den stora förmånen a�  ta emot fl era japan-
ska senseier. Följande besök har ske� , i tur 
och ordning: Yano-sensei, Tanaka-sensei, 
Osuga-sensei, Hirakawa-sensei med följe 
och Kurihara-sensei med följe. 
Följande nationella läger har hållits under 
året.
• Yano-sensei läger (fl era läger), februari.
• Tanaka-sensei läger (fl era läger, bl a dam-
läger), mars.
• Nationellt domarläger med Mats Wahl-

qvist m fl , 13-15/5
• Midnight summer camp med Osuga-  
 sensei, 17-19/6
• Hirakawa-sensei läger, 12-14/8
• Kurihara-sensei lager, 23-25/9
 Bland dessa läger kan nämnas det 
första svenska domarläget för kendoka med 
minst 1 dan som hölls i maj i Stockholm 
under ledning av Mats Wahlqvist (7 dan). 
De� a ska förhoppningsvis bli en fortsa�  
tradition med instruktörsläger i maj varje år 
och därmed bidra till en nivåhöjning av våra 
instruktörer. 
 E�  annat nämnvärt läger var Kuriha-
ra-lägret där 15 studenter från Tokyo Econo-
mic College följde med Kurihara-sensei från 
Japan. Dessa studenter med sin fartfyllda 
kendo gav verkligen svensk kendo en välbe-
hövd ”vitaminkick”.
 Årets Hirakawa-läger i Malmö kom-
binerades med en Goodwilltävling som hölls 
som en ippon-shobu tävling. Sammanlagt 
hade ca 130 personer från å� a olika länder 
anmält sig till arrangemanget. Den japanska 
delegationen bestod av 13 kendosenseier 
och fem iaidosenseier.
 Varje sommar arrangerar Japanska 
Kendoförbundet e�  internationellt tränings-
läger för tränare från hela världen i staden 
Kitamoto utanför Tokyo. Sverige har sänt 
representanter under många år och lägret 
har av dessa representanter beskrivits som 
mycket lärorikt. I år representerades Sverige 
av Karolina Göransson, GAK Enighet och 
Micaela Ahlstam, FSKA. 

Tävlingar
Följande nationella tävlingar har hållits: 

Rekordstort deltagarantal på SM i Umeå. (Foto: Magnus Johansson)
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Sugo Cup, Göteborg Cup, Scandinavian 
Goodwill Competition, Stockholm Kendo 
Open, samt SM i Umeå. Till dessa nationella 
tävlingar tillkommer lokala och regionala 
tävlingar.

SM, Umeå
För fösta gången hölls en nationell kendotäv-
ling i Norrland. Umeå kendoklubb var värd 
för de� a års SM. Tävlingen hölls i Gammlia-
hallen med e�  rekordstort deltagarantal, 16 
lag, 16 damer och ca 80 herrar i den indivi-
duella tävlingen deltog. Tävlingen fi ck pu-
blicitet i de lokala tevenyheterna samt dags-
pressen bl.a. tack vare lokala framgångar för 
Umeå kendoklubb.

Iaido
Landslaget
Årets nya landslagsledning bestod av Mike 
Henry (coach) och Christina Gillberg (ma-
nager). Följande trupp blev u� agen:

Mudan: Jörgen Sjöholm
Mudan: Patrik Almqvist
Shodan: Martin Jönsson
Shodan: Mikael Almeblad
Nidan: Tomas Ohlsson
Sandan: Sven Vasseur
Sandan: Ma� i Pajaujis
Yondan: Martin Lindgren
Yondan: Björn Stille
Rokudan: Mike Henry
Lag: Björn Still, Martin Lindgren, Tomas 
Ohlsson och reserv Jörgen Sjöholm.

SM, Göteborg
Årets SM i iaido hölls i Göteborg 28 Maj. Det 
var 45 tävlande individuellt och
14 lag. Deltagarantalet kanske inte var det 
allra högsta, men mycket roligt var det a�  
så många som 14 lag deltog. De� a under-
stryker a�  antalet deltagare vid SM har en 
stabil nivå.
EM, Bologna
Den 30 oktober – 1 november genomför-
des EM i Bologna. Sverige lyckades erövra 
två silver, Mikael Almeblad i shodan och 

Tomas Ohlsson i nidan samt 3 brons, Jörgen 
Sjöholm i mudan, Martin Lindgren i yond-
an samt Mike Henry i rokudan. Dessutom 
fi ck Björn Stille Fighting Spirit pris. De� a är 
e�  klart godkänt resultat. Mike Henry och 
Christina Gillberg gavs också förtroendet 
a�  fortsä� a leda landslaget y� erligare e�  år 
över EM 2006.
 Under året har tolv iaidokas blivit 
dangraderade. De� a är fl er än 2003 men 
klart färre jämfört med 2004.
 Under augusti månad hölls det en 
internationell goodwill-tävling i Brighton 
i Storbritannien. E�  antal svenskar deltog 
både i tävlingar och gradering.

Jodo
Jodo fortsä� er a�  utvecklas sakta men säkert. 
Medlemsantalet fortsä� er a�  öka, e�  antal 
personer har graderats till olika kyugrader, 
en till 3 dan och en till 4 dan, det har varit 
fl era träningsläger, e�  RM och e�  EM med 
svenskt deltagande.

Landslag
Årets jodolandslag bestod av Lollo Ahldén 
och Sida Yin från FSKA i Stockholm (mu-
dan), samt Ma� ias Karlsson från Shimbukan 
i Skelle� eå (2 dan) och Mikael Almeblad från 
Shigukan i Sigtuna (3 dan). I lag u� ogs Sida 
Yin, Ma� ias Karlsson och Mikael Almeblad.

Träningsläger
E�  antal träningsläger har arrangerats i 
Skelle� eå, Stockholm, Sigtuna och Göteborg 
under ledning av Takao Momiyama och Rolf 
Radakovits (dessutom fl era läger i Finland 
under svensk ledning). Svenska jodoka har 
också deltagit i träningsläger utomlands 
– bl.a. i Japan, Schweiz, Tyskland och Eng-
land. Lars och Lena Carlberg från Stock-
holms Jodokai har hållit uppska� ade läger i 
tanjojutsu och kenjutsu.

RM, Göteborg
Riksmästerskapet i jodo 2005 avgjordes den 
29 maj i Göteborg. 11 deltagare tävlade indi-
viduellt och i lag. Takao Momiyama, 6 dan, 
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István Gubás, 5 dan, Rolf Radakovits, 5 dan 
och Mikael Almeblad, 3 dan, fungerade som 
domare.

EM, Bologna
Det � ärde europamästerskapet i jodo ge-
nomfördes den 2 – 4 november 2005 i Bo-
logna, Italien, i direkt anslutning till iaido-
EM. Det italienska kendoförbundet (CIK) 
stod för arrangemanget, med stöd från det 
europeiska kendoförbundet (EKF) och det 
alljapanska kendoförbundet (ZNKR), vars 
delegation bestod av Shigenori Namitome, 
jodo hanshi 8 dan, iaido kyoshi 8 dan; Shi-
zufumi Ishido, jodo kyoshi 8 dan, iaido kyo-
shi 8 dan; Mitsuo Shiiya, jodo kyoshi 8 dan, 
iaido kyoshi 7 dan; Satanori Ueno, iaido 
hanshi 8 dan. 
 Det var e�  väl genomfört arrang-

emang som förutom själva tävlingen också 
omfa� ade e�  träningsseminarium, e�  do-
marseminarium och graderingar upp till och 
med 6 dan. 87 deltagare från 15 länder täv-
lade individuellt i 6 olika klasser (från mu-
dan till 5 dan), och dessutom genomfördes 
en lagtävling där 12 länder ställde upp med 
var si�  lag bestående av 3 personer. Sida Yin 
vann brons bland 19 deltagare i mudanklas-
sen. Laget klarade poolomgången, men blev 
sedan slagna av guldmedaljörerna Storbri-
tannien. Sida Yin besegrade i sina matcher 
en 1 dan och två 2 dan och fi ck ”fi ghting spi-
rit”-pris. Takao Momiyama och Rolf Rada-
kovits deltog som domare.

Naginata

Naginatan i Sverige forsä� er a�  öka stadigt 
med fl era och högre graderade tränande. 
Mycket glädjande är de många dangrade-
ringarna och det fulltaliga landslaget. Ny�  
för i år är även a�  naginata erhållit SM-sta-
tus.

SM Stockholm
Den 6 maj hölls för första gången svenska 
mästerskap i naginata. E� er e�  fl ertal år med 
RM-tävlingar erhöll naginata SM-status. Det 
tävlades både i shiai (kamp) och engi (form) 
och Föreningen Stockholms Kendo-allians 
(FSKA) stod som arrangörer.

EM, Tours
Det svenska naginata-truppen på sex perso-
ner var större än på tidigare EM, men så var 
det också det största evenemanget hi� ills 
med deltagare från å� a länder. De svenska 
damerna utmärkte sig i kampmomentet shi-
ai bla genom a�  Lisa Sander erhöll Fighting 
Spirit-priset, Ylva Leonardz slog ut världs-
mästarinnan Jana Soukupova (Tjeckien) i 
sin pool och slog sedan världstrean Annick 
Henro� e (Belgien) med 1-0 i lag. Kirsi Hög-
lund fi ck gå många hårda matcher, varav en 
resulterade i en lysande seger med 2-0 mot 
Miroslav Hudak (Tjeckien). Båda de svens-
ka engi-lagen var dessutom millimetrar 
(bokstavligen) från EM-medaljer och gjorde 
mycket fi na insatser.
 Särskilt glädjande var också a�  Gunil-
la Hansson inbjöds a�  delta som domare vid 
mästerskapet. De� a är första gången Sverige 
deltar med domare på e�  EM. 

Sida Yin vid EM i Bologna

Deltagare på naginata-SM
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hög nivå på den japanska delegationen som 
bestod av Sansei Suziki hanshi 9 dan, Sadao 
Suda hanshi 8 dan, Ichiro Uozumi hanshi 8 
dan, Masao Iĳ ima hanshi 8 dan samt Mariko 
Satake hanshi 8 dan.
 C-seminariet för mudan och 1 dan 
innehavare hölls 25-27 juli med två svenska 
deltagare. B-seminariet för 2 och 3 dan inne-
havare hölls 2-4 augusti med tre svenska del-
tagare. På A-seminariet för 4 dan och uppåt 
deltog inga svenskar. Totalt deltog över 300 
personer från EKF:s samtliga 15 medlems-
länder.

Nationella seminarier
Två nationella seminarier har hållits under 
året: 28-29 maj och 12-13 november. Antal 
deltagare var vid båda tillfällena runt tio 
personer. Båda seminarierna leddes av Ray 
Dolphin renshi 6 dan från England.

Nyhetsbrev
Under året har e�  nyhetsbrev startat. Tre 
nummer har utkommit under året.

Shogo
Under året utnämndes Mats Wahlqvist till 
kendo renshi av Zen Nippon Kendo Ren-
mei.

Graderingar
Kendo

5 dan
Sato-Håhl, Kumi Harris, Robert

4 dan
Rydgren, Nicke  Agback, Martin

3 dan
Ahlstam, Micaela Jarlebring, Isak
Fujii, Dan  Westesson, Hanna
Wahlberg, Mats  Kjellegård, Bo
Lindholm, Oskar Jormedal, Martin
Saadio, Anders

2 dan
Bäck, Stuart
Sato-Folatre, Juan-Sebastian
Johansson, Henrik
Lernö, Christoff er
Segerstedt, Josef

Kyudo
2005 har varit e�  händelserikt år för kyudon, 
både nationellt och internationellt.
Vi har under året få�  vår andra kyudofören-
ing. I Göteborg har det smugits igång orga-
niserad träning. Intresset i resten av landet 
är fortsa�  stort med e�  fl ertal förfrågningar 
om kyudoverksamhet. För a�  hantera de� a 
krävs dock e�  stort lokalt engagemang. Vi 
är inte tillräckligt många erfarna kyudokas 
i landet för a�  kunna driva verksamhet på 
distans utan denna lokala uppbackning.
 Internationellt har arbetet med Inter-
national Kyudo Federation (IKYF) tagit fart. 
 

International Kyudo Federation
E� er många års diskussioner blir det äntli-
gen av: E�  internationellt förbund kommer 
a�  bildas 1 maj 2006. Dess viktigaste upp-
gi�  är initialt a�  arrangera VM, det första är 
planerat a�  gå av stapeln 2009. Det mesta av 
utvecklingen av kyudon kommer a�  ligga 
kvar inom det japanska förbundet, All Nip-
pon Kyudo Federation, samt dess associe-
rade organisationer som t.ex. European Ky-
udo Federation. Stadgar för IKYF fastslogs 
under året och ansökningshandlingarna, in-
klusive Sveriges, är i skrivande stund under 
behandling.

Tävlingar & Seminarier
1st Open German Enteki Kyudo Taikai
Helgen 4-5 Juni arrangerades det för för-
sta gången en entekitävling på europanivå. 
De� a är e�  långdistanssky� e på 60m, mot 
det vanliga avståndet på 28m (vilket heter 
kinteki). Tanken är a�  de� a skall bli e�  åter-
kommande arrangemang. I samband med 
tävlingen arrangerades e�  endagars semina-
rium om enteki-teknik och procedurer.
Tyvärr deltog ingen från Sverige vid de� a 
tillfälle, vilket vi givetvis hoppas är en en-
gångsföreteelse. 

EKF-seminarium
Årets EKF-seminarium hölls, liksom 2004, 
i Haag, Nederländerna och var mycket väl 
organiserat. Som vanligt var det en mycket 
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Piscator, Jessika
Stenlund, Olov
Svensson, Daniella

1 dan
Kronberg, Erik
Fihnn, Daniel
Larsson, Johan
Lundberg, Rasmus
Widgren, Daniel
Cartagena Escobar, Nelson
Cedervall, Jimmy
Ybo, Per
Arrighe� i, Gabriele
Banksell, Daniel
Düberg, Philip
Eriksson, Jesper
Larsson, Marcus
Renberg Eriksson, Sara
Samuelsson, Erik
Strandberg, Christian
Sviestins, Emma
We� erberg, Frida
Wrangsjö, Alexander
Vågberg, Ma� ias
Alm, Love
Arnö, Amanda
Dahlström, Terje
Eriksson, Ricky
Granström, Andreas
Jorsell, Peter
Papworth, Carl
Pe� ersson, Anders
Sandström, Karl

Iaido
4 dan
Parkkonen, Raili
Vasseur, Sven
Pajaujis, Ma� i

2 dan
Kozakura, Keishi
Ohlsson, Tomas
Sjödin, Peter
Jönsson, Martin
Almeblad, Mikael

1 dan
Gydemo Östbom, Amanda
Hellström, Lennart
Lindholm, Caroline
Sjölund, Dan

Jodo
4 dan: Almeblad, Mikael
3 dan: Karlsson, Ma� ias

Naginata
1 dan
Höglund, Kirsi
Leonardz, Ylva
Sander, Lisa
Kunto, Mathias

Kyudo
4 Dan: Graaf, Jan 

3 Dan
Persson, Roger 
Radesäter, Tommy 

2 Dan: Alaeus, Magnus 
1 Dan: Mårtens, Karl 

Tävlingsresultat
Kendo
    SM
Herrar individuellt
Guld: Nicke Rydgren, FSKA
Silver: Mats Wahlqvist, FSKA
Brons: Mikael Leetmaa, FSKA
Brons: Edde Johansson, SSBK

Damer individuellt
Guld: Micaela Ahlstam, FSKA
Silver: Kristina Persson, GAK
Brons: Amanda Arnö, UMK
Brons: Jessica Piscator, FSKA

Lag
Guld: FSKA Lag Crimson
Silver: SSBK Lag 1
Brons: FSKA Lag Magenta
Brons: KFUM Uppsala Kendo

Iaido
    SM
Mudan
Guld: Lennart Hellström, Kensei
Silver: Tony Lindström, FSKA
Brons: Toros Köse, Honto Iaidoklubb
Brons: Åke Pekkarinen, GAK Enig-
het

Shodan
Guld: Tomas Ohlsson, GAK Enighet
Silver: Keishi Kozakura, HKK
Brons: Sida Yin, FSKA
Brons: Sven Isaksson, FSKA

Sandan
Guld: Ma� i Pajaujis, Sölvesborgs 
Budosällskap
Silver: Sven Vasseur, Komaki Iai
Brons: Raili Parkkonen, Shobukan

Brons: Andreas Lundgren, Shobukan

Godan
Guld: Björn Stille, Kensei
Silver: Martin Lindgren, Shimbukan

Lag
Guld: Kensei
Silver: Shimbukan
Brons: Shobukan lag 5
Brons: Honto Iaidoklubb

    EM
Mudan: brons Jörgen Sjöholm
Shodan: silver Mikael Almeblad
Nidan: silver Tomas Ohlsson
Yondan: Brons Martin Lindgren
Rokudan: Brons Mike Henry
Fighting Spirit: Björn Stille

Jodo
    RM
Individuellt
Guld: Sida Yin, FSKA
Silver: Lollo Ahldén, FSKA
Brons: Samuel Trygger, FSKA
Brons: Niklas Ahlgren, FSKA

Lag
Guld: FSKA lag 1
Silver: FSKA lag 2
Brons: Shobukan lag 1
Brons: Shobukan lag 2

    EM
Mudan, Brons: Sida Yin
Lag, Fighting spirit: Sida Yin

Naginata
    SM
Engi
Guld: Ylva Leonardz & Lisa Sander, 
FSKA
Silver: Erik Klinthage & Sara Karls-
son, Uppsala KFUM 
Brons: Kirsi Höglund & Johan Öst-
man, Uppsala KFUM.

Shiai
Guld: Mikael Sandqvist, Shimbukan 
Skelle� eå 
Silver: Jenny Boĳ e, FSKA 
Brons: Johan Östman, Uppsala KFUM 

    EM
Shiai
Fighting spirit: Lisa Sander
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Wushu
Klassisk pose av Tang Lang Quan (Praying Mantis Boxing)

Vi lägger nu verksamhetsåret 2005 bakom 
oss och kan glädjas åt a�  vi till fullo fullföljt 
den verksamhetsplan som gällt för året. Vi 
har genomfört grundutbildning i standar-
diserad wushu med god uppslutning där 
samtliga medlemsföreningar inbjudits till 
kostnadsfri öppen träning i både taolu och 
sanshou. Sektionsstyrelsen har arbetat fram 
och fastställt regler för barn och ungdoms-
tävling där ambitionen till kommande år är 
a�  arrangera den första offi  ciella barntäv-
lingen.
 Domarutbildning har hållits i samtli-
ga tävlingsgrenar med mycket god uppslut-
ning och en översä� ning från engelska till 
svenska av de nya internationella reglerna är 
klar. Under våra utbildningsdagar skapades 
även e�  ny�  underlag för vårt profi lmaterial 
där anlitad fotograf tog bilder under och ef-
ter träningen. Vår landslagsutveckling har nu 
tagit fart med en första träff  och inventering 
i både sanshou och taolu med go�  resultat. 
Två nationella tävlingar har framgångsrikt 
arrangerats i Västerås med bra uppslutning 
och god organisation. Förbundet har även 
få�  sin första internationella domarlicens 

i sanshou (kamp) och året avslutades med 
en bronsmedalj i damernas sanshou under 
Wushu VM i Vietnam. Sammanfa� ningsvis 
har mycket blivit uträ� at men stora utma-
ningar ligger fortfarande framför oss om vi 
vill bli en stark wushunation i alla avseen-
den. 

Patrik Svenberg
Ordförande, wushusektionen

Styrelse och kommi� éer:
Under verksamhetsåret har styrelsen ha�  
följande sammansä� ning:

Ordförande:  Patrik Svenberg
Sekreterare:  Yanji Wang
Kassör:  Johan Wehlin
Ledamöter:  Luciano Macri (vice ordf.) 
  Hanna Sillén
  Andreas Beskow
  Roger Engmalm
Suppleanter: Wang Ge
  Moris Ladho
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Sektionen har under året sammanträ�  vid 
fyra tillfällen och fortlöpande fa� at beslut 
via mail. Sektionen har hanterat inval av 
nya föreningar, administrerat hemsidan och 
handlagt övriga inkommande nationella och 
internationella frågeställningar.

Ekonomi
Sektionens tilldelning har använts i enlighet 
med vad som budgeterats för verksamhets-
året och ingen ersä� ning har lämnats för 
styrelseuppdrag.

Utbildning
Den 10 september och den 12 november 
hölls domarutbildning i sanshou av Michael 

Sjölin i Em-
m a b o d a 
och i Väs-
terås. Kur-
serna in-
kluderade 
förutom re-
gelgenom-
gång, regel-
tolkningar, 

medicinska överväganden, videobedöm-
ning även praktik dagen e� er under tävling. 
Den 12 november hölls separat domarut-
bildning i taolu av Patrik Svenberg på för-
bundet kansli i Stockholm. Till kursen kom 
16 deltagare som under en heldag varvade 
grundutbildning, 1999 år regelsystem och 
videobedömning. Dagen e� er, under wus-
hu SM, fi ck samtliga deltagare möjlighet till 
praktik under tävlingen. Närmare 40 nya 
domare välkomnas och önskas lycka till på 
kommande tävlingar.

Internationellt arbete
Internationell domarlicens i sanshou till 
Gunnar Malm från Quan Fa Stockholm IF 
som deltog på IWuFs andra internationella 
domarutbildning i Beĳ ing mellan den 19-24 
september. Dagarna var indelade i tre 2,5 
timmarspass där teori och praktik varva-
des under sju dagar. Examensprovet bestod 
av muntligt, skri� ligt och praktiska prov i 
kamp och form samt poängbedömning av 

matcher. Utbild-
ningen hölls på 
Beĳ ing Interna-
tional Studies 
University med 
god standard 
och mat. Delta-
gandet fi nansie-
rades i sin helhet 
av föreningen. 

Landslagsledning 2005
Fredrik Halldén och Anders Persson (sans-
hou), Nicklas Sigurdh (taolu)

Wushu VM i Vietnam
Årets VM gick av stapeln i Vietnam mellan 
den 9 – 14 december där Sverige deltog med 
tre tävlanden i sanshou. Under tidigare år 
har deltagandet i taolu (rutiner) varit betyd-
ligt större än i sanshou (sparring) men den-

Domarutbildning i taolu

Domarlicens i sanshou

Ebba Lexmark vinner brons på wushu-VM i Vietnam
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na gång kom uppslutningen a�  bli nästan 
lika stor. Till det å� onde världsmästerskapet 
kom 65 länder och inkluderade fl est lag nå-
gonsin med 525 tävlanden fördelat på 275 i 
taolu och 250 i sanshou. De nya reglerna i 
taolu skulle denna gång tillämpas för första 
gången på VM vilket fungerade väl. Ebba 
Lexmark fi ck med sig hem en bronsmedalj 
i 65 kg klassen. Hanna Sillén tog tyvärr ing-
en medalj denna gång men imponerade på 
fl era landslagstränare, bland annat på Kinas 
coach som kom fram och gratulerade Hanna 
till en bra insats. Gunnar Malm fanns även 
på plats som domare under hela tävlingen.

Truppen till VM:
Team Leader: Niklas Sigurdh
Coach (sanshou): Anders Persson
Domare (sanshou): Gunnar Malm
Tävlanden (sanshou): Ebba Lexmark 
(-65kg), Hanna Sillén (-60kg), Tereze Lind-
berg (-56kg) 

Tävlingsregler för barn och
ungdom
Wushusektionen fastställde under verksam-
hetsåret regler för barn och ungdomstäv-
lingar i wushu. Reglerna för sanshou base-
ras på gällande internationellt regelsystem. 
Vissa avvikelser fi nns dock gällande tillåtna 
tekniker och kontaktgrad som för barn och 
ungdomstävling i sanshou måste regleras 
ännu hårdare för a�  minimera risken för 
skador för de tävlande.  För barn och ung-
doms taolu blir det första steget a�  etablera 
grundrutiner i handform enligt standard för 
a�  däre� er utveckla verksamheten stegvis 
med fl er rutiner och y� erliggare indelningar 
av klasser. För taolu handform fastställdes 
32 changquan, 32 nanquan och 24 taĳ iquan 
enligt internationell standard som grund.

Gemensam utbildningsdag
Den 7 maj inbjöds samtliga föreningar i wus-
husektionen till gemensam utbildningsdag i 
Liljeholmshallen. Målsä� ningen var främst 
a�  över stilgränser kunna träff as för gemen-
sam träning och umgänge under en dag. 
Dagen bestod av två separata träningspass 

där det första var inriktat på allmän grund-
träning och det senare val av inriktning enligt 
standard. Utbildare för dagen var Nicklas 
Sigurdh för changquan och Patrik Svenberg 
för nanquan. E�  tjugotal deltagare fanns på 
plats och 
e v e n e -
m a n g e t 
blev lyckat 
där vi hop-
pas på fl er 
d e l t a g a r e 
till nästa 
tillfälle.

Uppsamlingsläger sanshou
Den 20 augusti inbjöds alla klubbar till kost-
nadsfri gemensam träning och uppsamlings-
läger i sanshou på Södermalm Shaolins lo-
kaler i Stockholm. Dagen var uppdelad i tre 
pass med olika typer av grundträning samt 
e�  avslutande sparring pass för intresserade 
och blivande landslagsmedlemmar. Tränare 
under dagen var landslagsledningen där ak-
tiviteten subventionerades av wushusektio-
nen.

Uppsamlingsläger taolu
Söndagen den 8 maj i Liljeholmshallen in-
bjöds på uppdrag av sektionsstyrelsen alla 
klubbar i wushusektionen till gemensamt 
uppsamlingsläger. Sy� et med träff en var a�  
främst inventera wushu utövare i Sverige 
som prioriterar tävlingsverksamheten i sin 
träning och som har en god standard till 
grund för en framtida landslagsplats. En be-
dömning av respektive utövares prestation 
(hand/vapenform) och fysik meddelades 
även muntligen. Ansvarig för uppsamlings-
lägret var landslagsledningen i taolu. 

Nya föreningar 2005
Brusc Kung Fu Club 
Gävle Hung Gar Kung Fu
Järfälla Shaolin Kung Fu Club
Tensta Kung Fu Akademi
T.I.A. Qigong Kung Fu Tingsryd
T.I.A. Qigong Kung Fu Olofström

Grundträning
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Resultat
Vinnare RM1 (21-22 maj / Västerås)
Sanshou herrar - Klass A
-60 kg: Mikael Selin - MAI Eskilstuna
-70 kg: Besim Sejdiu - Westerås Tai-Nui 
-75 kg: John Holmström - MAI Wing Chun
Göteborg 
-85 kg: Pontus Bergh - Renyi Umeå
-90 kg: Claes Oliveskog - MAI Eskilstuna 
 
Sanshou herrar - Klass B
-60 kg: Bill Söderström - Tian Long Kung Fu 
Sthlm
-65 kg: Johan Ze� erberg - Wutan Kung Fu
-70 kg: Waldo Rochafl ores - Westerås Tai-Nui
-75 kg: Christian Lilja - Westerås Tai-Nui
-80 kg: Alex Robsahm - Westerås Tai-Nui
-85 kg: Marcus Nielsen - Westerås Tai-Nui
+90 kg: Tony Sinocic - Södermalms Shaolin
 
Sanshou damer - Klass A
-56 kg: Tereze Lindberg - Landskrona Asiatiska
-60 kg: Hanna Sillén - Södermalms Shaolin
 
Sanshou damer  - Klass B
-56 kg: Emelie Oldgren - Choy Lee Fut 
Stockholm
-60 kg: Emma Ewado� er - Umeå Hung Gar 
Kwoon
-70 kg: Azalee Rombaut - Tian Long Kungfu 
Stockholm

Taolu damer
Öppen klass samtida handform: Cecilia Moberg 
- Föreningen Shaolin Chan Wu  
Öppen klass traditionell handform: Sandra Wu 
- Stockholms Wushu Skola 
Öppen klass inre handform: Li Min Hua Tersa-
eus – Li Min´s Taji & Svärd
Taĳ iquan: Li Min Hua Tersaeus - Li Min´s Taji & 
Svärd
Öppen klass traditionell vapenform: Emma 
Evado� er - Umeå Hung Gar 
Taĳ ĳ ian: Li Min Hua - Li Min´s Taji & Svärd

Taolu herrar
Öppen klass samtida handform:  Zackarias 
Westerberg - Föreningen Shaolin Chan Wu
Öppen klass traditionell handform: Joakim 
Pe� ersson - Renyi Umeå 
Changquan: Javier Checka - Stockholms Wushu 
Skola
Öppen klass samtida vapenform: Zackarias 
Westerberg - Föreningen Shaolin Chan Wu 

Öppen klass traditionell vapenform: Joackim 
Bergbom - Föreningen Shaolin Chan Wu 

Vinnare SM 2005 (13 november / Västerås)
Sanshou herrar
-60 kg: Nils Widlund - Södermalms Shaolin 
-70 kg: Erik Wahlqvist - Södermalms Shaolin 
-75 kg: Björn Kjöllerström - Södermalms Shaolin 
-80 kg: Martin Almblad - Södermalms Shaolin 
-85 kg: Pontus Berg - Renyi Umeå 
-90 kg: Tor Troeng - Renyi Umeå 

Sanshou damer
-56 kg: Maria Kyller - Södermalms Shaolin 
-60 kg: Hanna Sillén - Södermalms Shaolin 
-65 kg: Ebba Lexmark - Södermalms Shaolin 
 
Taolu herrar
Changquan: Erik Hedberg - Ruyilong Malmö 
Taĳ iquan: Bence Pajor - Wushu Qigong
  Stockholm
Taĳ ĳ ian: Niklas Borgh - Wushu Qigong 
 Stockholm
Gunshu: Erik Hedberg - Ruyilong Malmö
Öppen klass traditionell handform: 
Joakim Pe� erson - Renyi Umeå
Öppen klass traditionell vapenform: 
Joakim Pe� erson - Renyi Umeå
Öppen klass inre handform:
 Bence Pajor -  Wushu Qigong Stockholm
Öppen klass inre vapenform: Per Spolander
 - Wushu Qigong Stockholm
Öppen klass samtida handform: Zackarias 
Westerberg - Shaolin Chan Wu
Öppen klass samtida vapenform: Zackarias 
Westerberg - Shaolin Chan Wu

Taolu damer
Taĳ ĳ ian: Daniela Nilsson - Li Mins Taĳ i & Svärd
Öppen klass samtida handform: Cecilia Moberg
 - Shaolin Chan Wu
Öppen klass inre vapenform: Li Min Hua Tersa-
eus - Li Mins Taĳ i & Svärd
Öppen klass inre handform: Li Min Hua Tersa-
eus - Li Mins Taĳ i & Svärd

Deltagare i taolu under SM
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