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Ordföranden har ordet
Verksamhetsåret 2006 är mitt 
första år som förbundsord-
förande i Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet. Ett år 
går fort, jag valdes på års-
stämman i slutet på mars. Nu 
är det dags igen. 

Organisationen, som vi 
ju på årsmötet bestämde att 

förändra är väldigt komplex. Över 42.000 medlemmar 
organiserade i närmare 800 föreningar med 18 olika 
arter där många har olika stilar. Detta mitt första år har 
jag ägnat åt att försöka lära känna ledamöterna, vem 
som ägnar sig åt vad osv. Redan en knapp månad efter 
årsmötet hade vi en verksamhetskonferens. Verksam-
hetsplanen för 2006 gicks igenom och vi tillsatte olika 
grupper för att följa den.

Lagen om tillståndsförfarande är den fråga jag fått 
arbeta med mest. T.ex. uppvaktningar av riksdagsledamö-
ter, för att försöka ge kunskap om förbundets låga ska-
destatistik och att våra tävlingsutövare inte har för avsikt 
att skada varandra. Jag gjorde utredningen kampidrott 
i fokus och lade fram ett förslag till regeringen i mars 
2003 - enligt uppdraget med fokus på de medicinska 
aspekter. Jag tyckte inte att Ds 2005:46, lag om förbund 
mot vissa kampsporter, hade säkerheten för utövarna som 
ledstjärna utan rent moraliska aspekter. Tack vare olika 
organisationer inom kampsporten som t.ex kampsports-
fakta kom lagen att förbättras och blev ett tillståndsförfa-
rande i stället för förbud. Det tycker jag är bra.

Vi har fått tillstånd för tävlingar inom ju-jutsu, 
karate, kendo, kickboxning, naginata, shootfi ghting, 
taido och wushu men när detta skrivs har Länsstyrelsen 
begärt komplettering för shotokan ippon shobu, kyo-
kushinkai och allstyle open.

Förbundet har fortsatt växa. Vi har nått till nästan 
43.000 medlemmar. Kickboxning, bujinkan budo taijutsu 
och capoeira står för årets största ökningar. Den minsk-
ning som märktes i slutet på 90-talet tycks ha upphört.

Utbildningen inom förbundet är uppmärksammad. 
RF hade ett besök från EU där vårt Riksidrottsgymna-
sium valdes ut för ett studiebesök.

För den verksamhet som utövats under året hänvi-
sar jag till respektive sektioners verksamhetsberättelser 

men kan ändå konstatera att förbundet har tagit fl era 
internationella medaljer genom sina duktiga tävlanden. 
4 silver och 5 brons, detta är imponerande med tanke 
på att det inte är fl er än c:a 5% av medlemmarna som 
tävlar. Jag är full av beundran över den breda verksam-
heten och det engagemang och kunskaper som fi nns hos 
våra ledare.

Jag vill tacka er alla för året som har gått och är 
stolt över att leda ett förbund med så många olika 
kulturer inom sina sporter. Gemensamt för alla Budo 
& Kamsportsförbundets medlemmar och föreningar är 
engagemang och hängivenhet för sin idrott. Jag önskar 
er alla lycka till ute i verksamheterna och ser fram mot 

ett nytt framgångsrikt verksamhetsår 2007.
Britt Solberg

Förbundet

Idrott

Internationella framgångar
2006 bjöd på litet färre internationella framgångar för 
svensk budo- och kampsportselit än vi blivit vana vid. 
Medaljerna, 9 sammanlagt, fördelar sig på 4 silver och 
5 brons. Av förbundets 18 idrotter är det 11 som har 
internationella tävlingar. 

Iaido
EM-brons Matti Pajaujis (yondan)

Jodo
EM-silver Peter Hellberg (mudan)

Ju-jutsu
VM-silver Johan Ingholt (-77 kg)
VM-silver Linda Lindström (-55 kg)
VM-brons Malin Persson och Maria Eriksson (duo)

Kickboxning
EM-silver Mikael Bäckström (-94 kg)
EM-brons Th erese Gunnarsson (-50 kg)

Wushu
EM-brons Hanna Sillén, sanshou (-60 kg)
EM-brons Maria Kyller, sanshou (-56 kg)
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Domarlicenser
2006 var det tre personer inom förbundet som tog inter-
nationella domarlicenser:
Li Min Hua, internationell domarlicens i taolu (wushu)
Peter Sahlberg, A-licens för EKF
Ove Viggedal, B-licens för EKF

Årets Idrottsprestation
På förbundsstämman den 18 mars 2006 delades stipen-
diet Årets Idrottsledare ut för första gången. Det gick 
till karateledaren Conny Helgesson Ferm för hans insat-
ser som tidigare landslagcoach och duktig klubbledare. 
För sjätte gången delades också stipendiet Årets Idrotts-
prestation ut. Utmärkelsen gällde framstående idrottslig 
prestation under 2005 och gick till Johan Jorup för hans 
EM-silver, SM-guld, silver på Paris Open samt guld på 
junior-VM i ju-jutsu. 

De båda stipendierna är på 10.000 kr vardera. Vid 
förbundsstämman den 24 mars 2007 kommer det att 
tillkännages vilka som får stipendierna för 2006. 

Årets idrottsprestation:
2000 Lotta Berger, karate
2001 Ulf Evenås, aikido
2002 Mats Wahlquist, kendo
2003 Tereze Lindberg, kickboxning
2004 Leif Sunje, iaido
2005 Johan Jorup, ju-jutsu

Årets idrottsledare:
2005 Conny Helgesson Ferm, karate 

Handslaget
2006 började Handslagets fj ärde år. Detta år fokusera-
des stödet till att fl ickor i åldrarna 7-20 år skall kunna 
utöva budo och kampsport på det sätt de själva önskar. 
Föreningarna uppmuntrades att i nära samarbete med 
skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till 
fysisk aktivitet med budo och kampsport som redskap. 
Förbundet hoppas att genom olika satsningar inom 
handslaget få medlemsklubbarna att bredda samarbetet 
över stil- och artgränserna. 

SB&K fi ck totalt 3.059.000 kronor att fördela år 4. 
Vi fi ck in rekordmånga ansökningar från klubbar i lan-
det - 283 st. till ett sammanlagt belopp om 11.003.723 
kronor. 133 ansökningar godkändes. Under våren 2007 
kommer Riksidrottsförbundet att informera hur det blir 
med fortsatta handslagssatsningar. Regeringen har utlo-
vat 500 miljoner men hur och när de ska fördelas är ännu 
oklart. Förhoppningsvis får förbundet medel att dela ut 
till föreningarna som under tidigare år. 

Arbetet med Handslaget har utförts av en grupp 
inom förbundsstyrelsen under ledning av Stefan 
Stenudd. De andra medlemmarna i gruppen är Michael 
Bergman och Michael Söderkvist. Kansliet har utgjort 
ett administrativt stöd. Genom denna hantering har 
arbetet kunna bedrivas på ett kostnadseff ektivt sätt. 

Ekonomi

Ekonomiskt utfall
Verksamhetsåret 2006 slutade med ett totalt överskott 
om 109.740 kr. Den centrala verksamheten hade ett 

Conny Helgesson Ferm (th) var 
den första som fi ck förbundets 
utmärkelse Årets idrottsledare.

Malin Persson och Maria Eriksson var de 
första   medaljörerna i ju-jutsuns duo i ett EM 
eller VM sedan 1997. De tog VM-brons 2006.

Både veteranen Hanna Sillén (tv) och 
debutanten Maria Kyller tog brons i 
EM i wushu 2006.

Johan Jorup fi ck förbunds-
utmärkelsen Årets idrotts-
prestation 2006.
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SB&Ks utbildningsplan. SB&K är det specialidrottsför-
bund inom Riksidrottsförbundet som haft fl est deltagare 
av de 30 som varit delaktiga i projektet. Nu planeras en 
uppföljning där plattformen ska permanentas.

Kursernas upplägg visar också att även de nya ar-
terna i förbundet har ett stort utbyte av utbildningarna. 
På så vis kan förbundets ledare arbeta med det som är 
gemensamt och sammanför oss i förbundet. 

Instruktörsutbildare
Andreas Brotanek, Ove Viggedal, Christer Ringblom, 
Fredrik Gundmark, Anders Bergström, Håkan Nygren 
och Michael Söderkvist.

Funktionskurser och samverkan
Funktionskurserna är fortfarande i sin linda. Stockholms 
Budo & Kampsportsförbund är det distrikt som kraft-
fullast verkat för att genomföra denna typ av kurser. De 
har än en gång genomfört den uppskattade kursen om 
idrottsskador. Göteborgs Budo & Kampsportsförbund 
har även de genomfört en funktionskurs i idrottsskador 
samt planerar för en kurs i hjärt- och lungräddning.

Budogymnasiet (RIG)
Vårt Budogymnasium med karateinriktning i samverkan 
med Fredrika Bremergymnasierna är inne på sitt femte 
år. Eleverna har etablerat sig i Haninge där de har möj-
lighet att bo på ett elevhem, ha karateträning med 2-3 
pass i veckan på skoltid samt träna i klubb på kvällstid. 
2006 tävlade de mycket och några har även deltagit i 
juniorlandslagets träningsläger. Det är roligt att de varit 
riktigt framgångsrika, precis som ett Riksidrottsgym-
nasium ska vara. Mycket glädjande är att fl era elever 
har blivit uttagen till såväl junior som seniorlandslaget. 
Viktigt är också att skolan och talangutvecklingen klaras 
samtidigt, det är det som är grunden till ett Riksidrotts-
gymnasium som detta Budogymnasium är.

2006 togs 7 elever in på Budogymnasiet efter en 
uttagning den 19 mars i Stockholm. Eleverna hade 
därefter en Kick-Off  på Bosöns Idrottsfolkhögskola den 
10-11 juni. Det gör att vi haft 12 elever under året. 

Rekryteringsarbetet inför sjätte årskullen började 
i september med information på ungdomstävlingar, 
gymnasiemässan och annonser. Därefter har det gjorts 
direktutskick till alla karateklubbar mm.

Den 14-15 mars deltog RIG-gruppen i RF:s 
utvecklingskonferens för kvalitetssäkring av verksam-

överskott om 333.297 kr och sektionernas sammantagna 
verksamhet ett underskott om -223.557 kr. 

Av förbundets totala intäkter om 6.492.792 kr här-
rörde liksom tidigare år huvuddelen – närmare bestämt 
92 % - från två källor: ordinarie statsbidrag kanaliserade 
via RF om 2.889.500 kr. och medlemsavgifter (inkl. 
försäkringspremier) om 3.064.238 kr. Förbundets egna 
kapital ökade i och med överskottet till 2.076.616 kr.

Den ekonomiska redovisningen framgår av förbun-
dets förvaltningsberättelse. Förbundets bokföring och 
ekonomihantering har liksom tidigare år handhavts av 
RF:s Ekonomitjänst.

Utbildning

Sammansättning
Michael Söderkvist: Ordförande
Mikael Sjögren: Aikido
Anders Bergström: Jujutsu
Janeth Augustsson: Kampsport
Håkan Nygren: Karate
Robert Harris: Kendo 
Wushu: vakant 

Huvudarbetet inom utbildningskommittén har under 
verksamhetsåret i huvudsak varit inriktat på att genom-
föra instruktörsutbildningar samt Riksidrottsgymnasiet 
(RIG) men även att erbjuda elitsatsning i samband med 
högskoleutbildningar och elittränarutbildningen. Kom-
mittén har haft en gemensam konferens tillsammans 
med utbildarna. Arbetet har fortsatt med utformandet 
av administration, kursmateriel och kursplaner. 

Gemensam instruktörsutbildning
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret ge-
nomfört 5 stycken gruppinstruktörsutbildningar i Karl-
stad, Jönköping, Kalmar, Stockholm och Göteborg. En 
klubbinstruktörskurs har genomförts i Göteborg. Det är 
glädjande att kunna erbjuda förbundets klubbar en ge-
nomtänkt instruktörs- och ledarutbildning i kombina-
tion med idrottsrörelsen och förbundets särart samtidigt 
som den kommer att accepteras i ett EU-perspektiv.

Kommitténs aktiva deltagande i SISUs barn & 
ungdomsledarutbildning blev en succé. Denna kurs 
har genomföras i alla SISU-distrikt inom ramen för 
¨handslaget¨ men ingår som en del i den gemensamma 
instruktörsutbildningen då kursplanen motsvarar 
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heten. I syfte att få information om alla specialförbunds 
arbetssätt för elitsatsning och dess koppling till RIG-
verksamheten deltog Michael Söderkvist och Omar 
Ahmedin på en hearing med Riksidrottsförbundet den 
11 maj. Resultatet följdes upp med en konferens den 
18 september där förbundet representerades av Omar 
Ahmedin. Den 10-12 oktober deltog hela RIG-gruppen 
i RFs återkommande RIG-konferens på Bosön. Årets 
tema var ¨Vinnare i långa loppet¨.

Utvärdering och verksamhetsbeskrivning av RIG-
verksamheten har gjorts i samverkan mellan Fredrika 
Bremergymnasiernas rektor Gunilla Melin, tränare 
Omar Ahmedin och för SB&K Michael Söderkvist.

Glädjande nog valde RF budogymnasiet som stu-
diebesök för 14 EU-representanter. De var i Sverige för 
att titta på den svenska modellen av talangutveckling i 
kombination med studier.

Elittränarutbildning (högre tränarutbildning)
SB&K:s utbildningsplan strävar efter en helhetssyn på 
utbildningsfrågor. RF:s utvecklingssatsning elittränarut-
bildningen (tidigare högre tränarutbildningen) startade 
2003 och SB&K har två elever antagna i utbildningen. 

Den första, Leif Hermansson, fi ck sin examen detta 
år. En ny elev från förbundet är också antagen för stu-
diestart i februari 2007.

Haninge Idrottscampus
Att kunna fortsätt med en elitsatsning trots högskole-
studier är inte lätt. Utbildningskommittén har därför 
tillsammans med förbundsstyrelsen valt att se möjlighe-
terna i att delta i projektet Haninge Idrottscampus. Där 
kan studenterna få individuellt studieupplägg, förtur till 
boende samt medicinsk support. Förbundet bidrar med 
träningsrådgivning samt samverkan med budogymnasiet.

SB&K har en elev som ingår i projektet med mycket 
goda resultat. Andreas Brotanek representerar förbundet 
och ingår i den styrgrupp som bla tar ut elever till pro-
jektet. SB&Ks ordförande Britt Solberg sitter i Fören-
ingen Haninge Idrottscampus som är en intresseförening 
för alla intressenter i projektet. Föreningen bildades 2005 
och syftar till att utveckla förutsättningarna för en elit-
satsning tillsammans med eftergymnasiala studier.

Gymnastik- och idrottshögskolan
Den gamla Specialidrottslärarlinjen och nuvarande Trä-
narlinjen får nu ny fart inom ramen för Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Nu är SF-engagemanget tillbaka på 
Tränarlinjen med möjlighet till kompletterande lärar-
kompetens. Andreas Brotanek representerar SB&K och 
för närvarande har förbundet tre elever antagna på GIH.

Information

Hemsidan
Det lättaste och vanligaste sättet att komma i kontakt 
med förbundet är genom hemsidan. Och många hit-
tar dit. Det blir ständigt fl er och genomsnittet besök 
en vecka ligger på över 40.000. För medlemmar, klubb-
ledare och förtroendevalda fi nns mycket information 
och tips samt möjlighet att skriva ut blanketter, beställa 
diplom, tävlingslicenser och mycket annat. För allmän-
heten är klubbregistret en av de mest använda funktio-
nerna. Här hittar många en förening att börja träna i. 
Det fi nns också information om de olika idrotterna. För 
medier fi nns nyhetstips och en speciell mediesida. 

 Förbundets centrala hemsida sköts av förbundets 
informatör. Sektionernas hemsidor sköts av sektionernas 
respektive webbmastrar. Arbetet med att utveckla och 
förbättra hemsidorna pågår ständigt.

Forumet
Diskussionens vågor på förbundets hemsidas forum går 
ibland höga och forumet är den mest besökta avdelning-
en på hemsidan. Antalet medlemmar ökar hela tiden. 
Som mest har närmare 400 personer varit på besök i 
forumet samtidigt (en marsdag 2005). I slutet av 2006 
hade forumet över 3.500 ämnen, över 25.000 inlägg och 
c:a 2.800 medlemmar. Det är sedan starten Anders Pet-
tersson som är huvudmoderator för forumet.

Nyhetsbrevet
Närmare 450 personer får varje månad ett nyhetsbrev 
via e-post från förbundets kansli. Där kan de läsa om 
den senaste tidens viktigaste nyheter, information och 
råd från förbundet. Det handlar om allt från informa-
tion aktuella utbildningar, om stipendier och bidrag, om 
försäkringen eller påminnelse att meddela när fören-
ingen ändrat sina uppgifter. 

Massmedier
Det stora mediala kampsportsämnet 2006 var den nya 
lagen som reglerar kampsportstävlingar med tekniker 
mot huvudet. Annars uppmärksammas våra idrotter, för-
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eningar och utövare mest i de små, lokala medierna även 
om det är Göteborgs-Posten som publicerar nyheter 
om kampsport överlägset fl est gånger. det blev över 250 
gånger 2006. 

Det fi nns mycket kvar att göra för att försöka ge 
kampsporterna den mediala uppmärksamhet de förtjä-
nar. Samtidigt händer det allt oftare att journalister har 
hört talas om någon av våra utövare eller idrotter. Och 
de gånger nyheter faktiskt plockas upp kan det blixtra 
till – ett TT-telegram under året gav inte mindre än 39 
artiklar och inslag i olika medier över hela landet. 

Utåtriktat
Det har blivit en tradition att vissa lov innebär uppvis-
ningar och provträning av kampsport på nöjescentrat 
Heron city söder om Stockholm. Detta år arrangerades 

en sådan dag på sportlovet av kansliet. Det var precis 
som tidigare många nyfi kna som såg på och provade. 

Två annonser i Gringo-bilagan till gratistidningen 
Metro i Stockholm är en annan utåtriktad satsning. 

Informatör
Den 1 november 2006 kom förbundets informatör Ma-
rija Fischer tillbaka från sin föräldraledighet. Dessförin-
nan detta år vikarierade Anna Johansson  på tjänsten 
under ett år. Stefan Stenudd är informationsansvarig 
inom förbundsstyrelsen.

Google-annonsering
Under hela hösten har förbundet annonserat via sök-
motorn Google och hemsidor med dess annonser. Vi 

har använt oss av våra idrotter som sökord, samt några 
tillhörande termer, och annonserna har länkat direkt till 
vår hemsidas föreningsregister. Avsikten har varit att 
leda intresserade till klubbar på sina hemorter. Fram till 
i slutet av december har det lett till över 1,8 miljoner 
exponeringar av våra annonser, och över 23.000 personer 
har via dem klickat sig till föreningsregistret på för-
bundets hemsida. Försöket fortsätter till och med sista 
januari 2007 då en utvärdering ska ske. 

Organisation och medlemmar

Medlemsutvecklingen
Under 2006 ökade antalet utövare inom förbundet till 
42.912. Det var en ökning med 1.079 personer eller 
2,5% sedan 2005. Förbundet har aldrig varit större än 
nu. Efter bottennoteringen år 2000, då förbundet hade 
30.442 utövare, har det under den följande sexårspe-
rioden skett en ökning med 12.470 medlemmar, vilket 
innebär en tillväxt med nästan 41%. Av det totala antalet 
utövare utgörs 31% av kvinnor och 69% av män.

 Den största ökningen under 2006 står kickbox-
ningen för. Sedan 2005 har antalet utövare ökat från 
2.173 till 2.907. Det är en ökning med 734 personer eller 
drygt 33% och det beror på att några stora klubbar blivit 
medlemmar under 2006. Näst mest har bujinkan budo 
taijutsu ökat. De har gått från 536 utövare till 778 på ett 
år – en ökning på 45%. Därefter kommer capoeiran som 
gått från 536 till 666 utövare – en ökning med c:a 25%. 

Även antalet föreningar inom förbundet ökade 
2006, från 771 till 810. I dessa tal ligger dock ett visst 
inslag av dubbelräkningar, eftersom föreningar som har 
utövare i fl era sektioner räknas fl era gånger. Om sådana 
dubbelräkningar elimineras uppgick antalet föreningar 
år 2006 till 745. Här intill återges antalet utövare och 
föreningar i förbundets sex sektioner:

Utövare             -00           -01            -02            -03          -04            -05           -06

 Aikido           4.651        5.105        5.132        5.156       5.062        5.131        5.196 

 Ju-jutsu    7.936        9.524      10.403      10.956     10.704      11.006      10.798

 Kampsport         -               -               -           1.008       1.884        4.000        5.436            

 Karate   17.432      16.240      17.191      17.492     18.545      17.577      17.528

 Kendo              423            431          553           734          839           861           948 

Wushu                  -         2.382        3.088        3.260       3.572        3.258        3.006 

 Totalt           30.442      33.682      36.367      38.606     40.606      41.833      42.912 

 

1. Inkl. bujinkan och taido som fram t.o.m. 2004 tillhörde karatesektionen.

 2. Inkl. wushu

Uppvisning i capoeira på Heron city våren 2006.
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 Antal föreningar per sektion 2000-2006

 År                    00              -01            -02           -03           -04           -05            -06            

Aikido         95               99           101           106           104           104            103 

 Ju-jutsu          116              121          124            125           142           134           143 

 Kampsport       -                -                -                13             44              98*          113 

 Karate            358”            313           330           337            344            316           323 

 Kendo              24               26             30             32              43             37             49 

 Wushu               -                46             55             69              83             82             79 

 Totalt             593              605          640           682             760           771           810 

* Inkl. bujinkan och taido som fram t.o.m. 2004 tillhörde  karatesektionen.

 ” Inkl. Wushu

Antal utövare per kampart:
År                         -04       -05       -06 

Aikido                   5.062  5.131     5.196 

Bujinkan        519                  536       778 

Capoeira           308      536       666 

Filippinska kampsp.       35        56         71 

Glima           -            13         13 

Iaido       168      187       199 

Jodo               98       78         96 

Ju-jutsu  10.704               11.006  10.798 

Karate  17.158               17.242  17.198 

Kendo       530        530       565 

Kickboxning   1.541      2.173    2.907 

Krav maga         -          58          99 

Kyudo          17        19         27

Naginata         26        47         53 

Shorinjikempo        335                   335         330 

Shootfi ghting         -                         162         255 

Taido         533                         539         655 

Wushu       3.572                3.258      3.006 

Totalt                   40.606   41.833  42.912 
           

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 18 mars 2006 var närvaron 
rekordhög. 219 föreningar var representerade med sam-
manlagt 300 röster. Till mötesordförande valdes Björn 
Rosengren. I anslutning till förbundsstämman anord-
nades också uppvisningar i vissa av förbundets arter. 
Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisorernas 
rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2005. 

Förbundsstyrelsen lade inga propositioner, däremot 
inkom fyra motioner.

Motion 2006:1 ang. stadgeändring av kap 1 § 1 
(angående förbundets uppgift) samt kapitel 3 § 9 stycke 

4 (angående förbundets tävlingsverksamhet). Michael 
Sjölin föredrog motionen och Michael Söderkvist 
föredrog förbundsstyrelsens yttrande och yrkade på 
avslag. Votering begärdes och rösträknarna räknade till 
198 röster för att avslå motionen. Motionen förklarades 
därmed avslagen. I förbundsstyrelsens yttrande fanns ett 
förslag om att åstadkomma en fungerande medicinsk 
kommitté till stöd för förbundets skadeförebyggande 
och skadehanterande verksamhet. Detta förslag biföll 
förbundsstämman.

Motion 2006:2 ang. bildande av Shorinjikemposek-
tion. Anders Pettersson och Pontus Haglund föredrog 
motionen, Michael Sjölin föredrog förbundsstyrelsens 
yttrande och yrkade på avslag för motionen. Votering 
begärdes och rösträknarna fann att det fanns 97 röster 
för att avslå motionen och 139 röster för att bifalla mo-
tionen. Eftersom det behövdes 2/3 majoritet för detta 
beslut förklarades motionen avslagen. 

Motion 2006:3 ang. bildande av Bujinkansektion. 
Jim Berggren och Christian Appert föredrog motionen. 
Michael Sjölin föredrog förbundsstyrelsens yttrande och 
yrkade på avslag för motionen. Efter en kortare diskus-
sion gick stämman till omröstning. Votering begärdes 
och rösträknarna fann att det fanns 124 röster för att 
avslå motionen. Eftersom det behövdes 2/3 majoritet för 
detta beslut förklarades motionen avslagen. 

Motion 2006:4 ang. ökat deltagande på förbunds-
stämman. Jöran Fagerlund föredrog motionen. För-
bundsordföranden Erik Åsbrink föredrog förbunds-
styrelsens yttrande. Efter en debatt med inlägg från bl.a. 
Dennis Lindkvist som presenterade ett annat förslag 
om ökat deltagande på stämmorna och yrkade på att 
bordlägga förslaget till kommande förbundsstämma, 
gick stämman till omröstning. Förbundsstämman beslu-
tade att avslå motionen. Beslutet fattades med acklama-
tion.

Val till styrelsen
Britt Solberg, förbundsordförande (nyval)
Daniel Petersson, vice förbundsordförande (nyval)
Michael Bergman, förbundskassör (nyval)
Michael Söderkvist, utbildningsansvarig 
Stefan Stenudd, informationsansvarig 
Petra Fluor, övrig ledamot
 
Vidare fastställdes att sektionsordförandena skulle ingå 
i styrelsen:
Jöran Fagerlund, ordförande aikido 
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Emil Gustafsson, ordförande ju-jutsu 
August Wallén, ordförande kampsport (nyval) 
Urban Andersson, ordförande karate (nyval)
Leif Sunje, ordförande kendo 
Patrik Svenberg, ordförande wushu 

Styrelser

Förbundsstyrelsen har under 2006 haft 10 protokollför-
da sammanträden, varav 3 före förbundsstämman (med 
den dåvarande styrelsen) och 7 efter förbundsstämman 
(med den nuvarande styrelsen). Styrelseledamöterna har 
deltagit enligt följande:

  Föregående  Nuvarande
     styrelse styrelse
Britt Solberg  - 7
Daniel Petersson - 7
Michael Bergman - 3
Petra Fluor  3 6
Michael Söderkvist  2 4
Stefan Stenudd  2 3
Jöran Fagerlund  2 6
Emil Gustafsson 1 5
Leif Sunje  3 6
Patrik Svenberg  2 3
Urban Andersson - 5
August Wallén  - 6
Erik Åsbrink   3 -
Leila Orre   3 -
Virpi Alajarva   3 -
Michael Sjölin  3 -
Owe Stjernström 2 -

Förbundets generalsekreterare Javier Escalante och 
kansliets övriga personal har regelmässigt varit adjung-
erade till förbundsstyrelsens möten.

Juridiska Nämnden
Juridiska Nämnden har under året bestått av följande 
ledamöter:
Lars Tegelberg: Ordförande
Gabriel Berg: Vice ordförande
Gunnar Hoff sten: Ledamot
André Gullbrand: Ledamot
Johanna Lampinen: Ledamot till den 1 mars
Mia Sjöberg: Ledamot från den 7 april

Nämnden har haft tre sammanträden, av vilka två ge-
nomfördes per capsulam. Nämnden har avgjort två ären-
den, varav det ena resulterade i ett beslut om avvisning. 

Antalet disciplinärenden ligger kvar på en till-
fredsställande låg nivå, men det går inte att utesluta att 
den nuvarande organisationen av förbundets juridiska 
verksamhet ger utrymme för ett mörkertal av felaktigt 
handlagda ärenden, vilket kan ha medfört rättsförluster 
för den enskilde. På förekommen anledning har därför 
juridiska nämnden fortsatt sitt redan påbörjande arbete 
med att utreda förbundets organisation i dessa delar 

Vid möte den 7 oktober upprättade nämnden ett 
förslag på ny organisation och har skickat förslaget till 
organisationsutredningen. 

Förslaget innebär i korthet att distriktsförbunden 

befrias från uppdraget att vara första instans i discipli-
närenden och att ett nyinrättat organ, förslagsvis kallat 
Disciplinkommittén, med uppgift att vara första instans 
inrättas. Juridiska nämnden skulle fortsättningsvis fi nnas 
kvar som överprövningsorgan. Fördelarna med förslaget 
är att förbundet får ett tvåinstanssystem som borgar för 
en skyndsam, billig och rättssäker hantering av discipli-
närenden. 
 

Medicinska kommittén
Medlemmar
Medicinska kommittén har under året bestått av Daniel 
Petersson, Robert Wanat, Pavel Antonsson, Ali Kad-
khodazadeh, Dariuz Trojanowski, August Wallén och 
Kenneth Knutsson. Daniel Petersson, Ali Kadkhodaza-
deh, August Wallén och Pavel Antonsson har under året 

På förbundsstämman 2006 tog Britt Solberg över som ordförande efter Erik 
Åsbrink som innehavt posten i sex år.                   Foto: Jöran Fagerlund
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ingått i kommittén som nya ledamöter. August Wallén 
och Kenneth Knutsson har under året avböjt vidare 
engagemang i kommittén.

Möten
Medicinska kommittén har under året haft ett telefon-
möte, därtill en stor mängd kontakter via e-post som har 
varit vårt främsta kommunikationssätt.

Verksamhet
Medicinska kommittén har under året reviderat sina 
egna direktiv. Medicinska kommittén har lagt följande 
förslag till styrelsen: Hantering vid medvetslöshet 
(tidigare knockoutdefi nition). Förslag om för förbundet 
gemensam sanktion, tävlingslicens och startbok. För-
slag om obligatorisk läkare vid samtliga av förbundet 
sanktionerade tävlingar. Enligt förbundsstyrelsens beslut 
kommer det att vara obligatoriskt med legitimerad 
läkare från och med 2007-03-01. Övriga förslag har 
förbundsstyrelsen ännu inte tagit ställning till. 

Kommittén budo för funktionshindrade
Året som gått har varit  mycket innehållsrikt. Vi har 
besökt habiliteringar, rådhus, sjukhus och en rad skolor 
och informerat om vår verksamhet. Vi har hållit träning 
på otaliga ställen. Det har bedrivits verksamhet från 
Boden i norr till Malmö i söder. 

En av de stora höjdpunkterna var då 30 barn/ung-
domar och vuxna med olika funktionshinder samt 12 
ledare och föräldrar från Sverige åkte på en resa till 
London för att delta i träningslägret Break down bar-
riers den 15 november. Att få uppleva den glädje och 
uppskattning som dessa barn visar är en belöning som  
överträff ar allt annat. Det blev fem intensiva dagar 
med träning och upplevelser som vi aldrig kommer att 
glömma. 

Förutom resan till England har det bedrivits massor 
av aktiviteter i våra klubbar där instruktörer med stort 
hjärta har arbetat i kommitténs anda på ett föredömligt 
sätt. Förutom dessa vardagshjältar har kommittén också 
varit fl itig med att kontakta myndigheter och kom-
muner och spritt vårt budskap. Den 11/2 arrangerade 
Barn & Ungdomshabiliteringen i Helsingborg ett öppet 
hus då alla som var intresserade fi ck komma och prova 
på olika aktiviteter på Idrottens Hus. På alla hjärtans 
dag den 14/2 besöktes Påarpskolan av representanter 
från kommittén. Målet var att sprida information om 
träning för funktionshindrade integrerade i den vanliga 

undervisningen. Under en späckad heldag fi ck elever 
och lärare prova på hur man med små enkla medel kan 
anpassa träningen så att alla kan hänga med. Samma sak 
inträff ade den 15/2 då Elinebergskolans lärarkår fi ck ett 
träningspass. I dag tränar skolans särskoleklasser regel-
bundet under ordförande Mikes Walls ledning och det 
fungerar alldeles utmärkt. 

Förbundets arbete med funktionshindrade har även 
uppmärksammats i radio under året. I en lång intervju 
fi ck Mike Wall berätta om förbundets arbete och vi-
sioner och hur det kan komma sig att så många med-
lemmar med funktionshinder har lyckats så bra inom 
budo- och kampsportsklubbar över hela landet. 

Arbetet med funktionshindrade uppmärksam-
mades även av LIONS då man den 14 juni belönade 
Mike Wall och föreningen Kaisho Budoklubb med två 
stipendium på vardera 10.000 kronor. 

I början på augusti fi ck Kaisho Budoklubb besök 
av en delegation personer från Korea som på sitt besök i 
Helsingborg speciellt frågat efter att få avlägga ett besök 
just där. Och när Sverige den 15 september gästades 
av en mycket välmeriterad instruktör från Canada som 
heter Tony LaSelva fi ck han hjälpa till som gästinstruk-
tör på en av Helsingborgs särskolegrupper. Detta blev 
mycket uppskattat och barnen frågar fortfarande efter 
den trevliga mannen från Toronto. 

Den 17 oktober deltog representanter från kommit-
tén på Malmö Högskola och debatterade Handslags-
projektet som pågått i Sverige sedan 2004. Att ge alla en 
plats är en av kommitténs viktigaste arbetsuppgifter och 
tack vare Handslaget har detta blivit möjligt på massor 
av skolor landet runt. 

Den 7 november var Mike Wall inbjuden som 
föreläsare på MAS i Malmö där han skulle berätta om 
arbetet med funktionshindrade barn & ungdomar inom 
budo & kampsportsvärlden. Och den 23 november ar-
rangerade FUB en temakväll där syftet var att fokusera 
på goda exempel. Kaisho Budoklubb var inbjudna för 
att informera om det arbete som klubben och förbundet 
bedriver och hur man lyckats så väl med sin verksamhet. 
Många viktiga kontakter knöts denna kväll.

Förutom Mike Wall har självklart en rad instruk-
törer varit aktiva under året. Pontus Johansson i Boden, 
Leif Hermansson i Stockholm med fl era. 

Ett stort tack till alla klubbar och deras instruktörer 
för ett fantastiskt år som ser ut att bli ännu bättre under 
2007. Förutom att Mike Wall och Pontus Johansson 
ska åka till Japan för att sprida mer kunskap om Sveri-
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ges arbete och lära sig nya saker, kommer 2007 även att 
innehålla ett antal prova-på-dagar runt om i landet samt 
en ny storoff ensiv gentemot förbundets klubbar och 
instruktörer.  

Avdelningar

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

Utbildningskommittén
Ordförande: Michael Söderqvist
Ledamöter: Anders Bergström, Robert Harris, Håkan 
Nygren, Mikael Sjögren och Janeth Augustsson.

RIG-gruppen 
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Omar Ahmedin, tränare, karate
Lotta Berger, junior-/kadettlandslaget i karate
Gunilla Melin, rektor, Fredrika Bremer-gymnasierna,
Per-Åke Olsson, gymnasieansvarig, Haninge kommun

Kansliet
Vid utgången av 2006 hade kansliet tre anställda:
Javier Escalante, generalsekreterare och chef för kans-
liet, Marija Fischer, förbundsinformatör tillbaka från 
föräldraledighet den 1 november och Anna Johansson 
som vikarierande informatör t.o.m. den 31 oktober samt 
Mona Th un Lundkvist, förbundskanslist. Förbundssty-
relsens kansliansvarige har varit Britt Solberg.

Distriktsamordnare
Daniel Petersson (2006)

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer:
Tomas Forslund, aukt. revisor, Ernst & Young (1998)
Leila Orre (nyval)
Michel Forss, suppleant, aukt. revisor, Ernst & Young 
(2000)
Hans Brändström, suppleant (nyval)

RF utsåg följande revisor: Margareta Tell, aukt. revisor, 
Deloitte & Touche (1999)

Valberedning
Irene Brändström, sammankallande (2000)
Jonathan Askesjö  (nyval)
Ellen Tverin (nyval)

Medlemskap i internationella förbund
SB&K är med sin mångskiftande verksamhet anslutet 
till ett 15 internationella förbund enligt följande:

Aikido
International Aikido Federation

Ju-jutsu
International Ju-jitsu Federation
Ju-jutsu European Union
Nordiska Ju-jutsuförbundet

Karate
World Karate Federation
European Karate Federation

Kendo
International Kendo Federation
International Naginata Federation
European Naginata Federation
European Kendo Federation
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation.

Wushu
International Wushu Federation
European Wushu Federation

Kickboxning
World Association of Kickboxing Organizations

Internationella uppdrag
Personer i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har 
under verksamhetsåret haft 12 uppdrag (föregående år 
11 uppdrag) i följande internationella organisationer:

International Aikido Federation
Stefan Stenudd, styrelseledamot
Kai Löfgren-Shimasue, IT-chef
Jöran Fagerlund, revisor

International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund, ordförande
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Bertil Bergdahl, sekr. i utvecklingskommittén
Ola Johansson, ordf. i medlemsrekryteringsgruppen

Ju-jutsu European Union
Hans Brändström, ledamot i utvecklingskommittén

Nordiska Ju-jutsuförbundet
Anders Bergström, kassör

World Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén

European Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén
Ramon Malavé, ledamot tekniska kommittén

Budo- och kampsportsdistrikt
BKF-distrikt  Utövare       Föreningar
Bohuslän-Dal  598  18
Dalarna   724  22
Gotland  201    5
Gästrike-Hälsinge  999  25
Göteborg  4589  62
Halland   874  28
Jämtland  416    8
Medelpad  608  10
Norrbotten  1135  23
Skåne   5851            103
Stockholm  11351            201
Sydöstra   3536  71
Södermanland  1090  26
Uppland  1898  35
Värmland  1552  35
Västerbotten  1891  31
Västergötland  1656  31
Västmanland   1033  22
Ångermanland     481  10
Örebro     409  13
Östergötland   2020  31
Totalt             42.912            810

Sektion  BKF-distrikt
Aikido   20 (-1)
Ju-jutsu   21 (of.)
Kampsport   21 (+8)
Karate   21 (of.)

Kendo   13 (of.)
Wushu    17 (of.)

BKF-distrikt  Ordförande
Bohuslän-Dal  Tommy Magnusson
Dalarna   Mohsen Zandieh
Gotland   Stefan Jönsson Levin
Gästrike-Hälsinge Eric Jansson
Göteborg  Th omas Leinfors
Halland   John Östbjerg
Jämtland-Härjedalen  Bitte Nilsson
Medelpad    Kent Larsson
Norrbotten  Pontus Johansson
Skåne    Leif Almö
Stockholm  Reza Sharifi 
Sydöstra Sverige  Cicci Nyström
Södermanland  Vakant
Uppland   Stefan Lind
Värmland   Lennart Larsson
Västerbotten     Irene Brändström
Västergötland  Roy Davidsson
Västmanland    Bengt Karlsson
Ångermanland  Jan Lundberg
Örebro   Vakant
Östergötland  Vakant

Utmärkelser
Förtjänsttecken 1
260: Jörgen Andersson, Bjästa-Örnsköldsvik Ju-jutsu
261: Anders Kamph, Kristianstad Aikikai

Förtjänsttecken 4
122: Lars Nilsson, Malmö Budokwai

Förtjänsttecken 5
150: Ulf Brandt, Malmö Budokwai
151: Bengt Svensson, Malmö Budokwai
152: Erik Åsbrink, Förbundsordförande 2000-2006
153: Fredrik Eriksson, Nyköpings Kyokushin

Förtjänsttecken 6
1: Owe Stjernström, Tatsu Karate Dojo
2: Ola Johansson, Oskarshamns Ju-jutsuklubb
3: Janne Lundberg, Bjästa-Örnsköldsvik Ju-jutsu

Stora Grabbar & Tjejers Märke
70: Stephanie Kaup, Malavé Karate Do
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     Resultaträkning     

 Utfall        2006      2005 

 (belopp i kr)    

 Verksamhetens intäkter    
 Anslag                 2 889 500   2 668 000 
 Årsavgifter                3 064 238   2 986 343 
 Försäljningsintäkter      480 452      636 528 
 Övriga intäkter         58 782        77 964 
     
 Summa intäkter                   6 492 972    6 368 835 
     

 Verksamhetens kostnader   
 Inköp material     -173 928    -182 664
 Lämnade bidrag     -167 870    -121 472
 Personal/Resor/logi/arvode            -3 343 598             -3 087 464
 Lokalkostnader     -466 938    -517 424
 Förbrukningsmaterial    -286 585    -322 067
 Främmande tjänster    -165 997    -230 079
 Telefon/porto     -339 860    -361 099
 Representation         -3 689        -4 459
 Reklam & PR     -167 027    -101 839
 Div förvaltningskostnader     -37 500      -25 000
 Försäkringar     -868 934     -869 641
 Div kostnader     -289 215     -253 975
    
 Summa kostnader                 -6 311 141                 -6 077 183
    

 Resultat före avskrivningar             181 831   291 652  
      
 Avskrivningar      -133 312     -101 831  
      

 Resultat efter avskrivningar              48 519    189 821  
      

 Finansiella intäkter och kostnader     
      
 Finansiella intäkter        61 680        38 577  
 Finansiella kostnader           -459           -234  
      

 Årets resultat              109 740   228 164  

 Ingående balans                1 966 876   1 738 712  
      

         Utgående medel          2 076 616          1 966 876 
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     Balansräkning 
        2005-12-31   2005-12-31  
          
 (belopp i kr)       

 Tillgångar      
      
 Anläggningstillgångar       
 Inventarier       117 158      112 022  
 
 Långfristiga fordringar        23 879    0  
 S:a anläggningstillgångar      141 037      112 022  
          
 Omsättningstillgångar       
 Kortfristiga fordringar       
 Kundfordringar fakturerade       63 435         3 040  
 Övriga korfristiga fordringar       12 179       21 365  
 Interimsfordringar      948 394   1 006 129  
 S:a Kortfristiga fordringar   1 024 008   1 030 534  
     
 Kassa och bank       
 Bank      3 817 355   3 714 043 
 S:a Kassa och bank    3 817 355   3 714 043
        
 S:a omsättningstillgångar   4 841 363   4 744 577  
  

 Summa tillgångar           4 982 400          4 856 599  
        

 Skulder och eget kapital       
        
 Eget kapital      
 Reservfond      -332 000    -332 000 
 Balanserat överskott               -1 634 876             -1 406 713 
 Årets överskott/underskott    -109 740    -228 164  
 S:a Eget kapital               -2 076 616             -1 966 877 
       
 Kortfristiga skulder      
 Leverantörsskulder     -152 479      -80 874  
 Personalens källskatt       -24 087      -36 838  
 Uppl.sem.skuld        -72 684      -60 417  
 Uppl. sociala avgifter       -20 807      -29 787  
 Löneskatt        -31 030      -23 060  
 Interimsskulder               -2 604 697             -2 658 746  
 S:a kortfristigaskulder                    -2 905 784                -2 889 722  
 

 Summa skulder och eget kapital        -4 982 400         -4 856 599  
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 Resultaträkning      
       

  Centralt     

 Utfall         2006      2005 

  (belopp i kr)     

  Rörelseintäkter     
  Anslag                2 836 000            2 557 000 
  Årsavgifter               1 177 238            1 160 903 
  Försäljningsintäkter       92 739   199 325 
  Övriga intäkter        53 183     51 673 
       
  S:a rörelseintäkter   4 159 160                3 968 901 
       

 Rörelsekostnader     
  Inköp material      -24 579      -6 389 
  Lämnade bidrag     -36 870    -47 200 
  Resor/logi/arvode            -1 613 730           -1 668 931 
  Lokalkostnader    -369 280  -351 024 
  Förbrukningsmaterial   -226 024  -259 978 
  Främmande tjänster   -146 350  -201 915 
  Telefon/porto    -257 334  -260 413 
  Representation           -409      -1 400 
  Reklam & PR    -143 043    -35 631 
  Div förvaltningskostnader    -37 500    -25 000 
  Försäkringar    -868 934  -869 641 
  Div kostnader    -111 450  -143 383 
  Avskrivningar      -51 836    -66 504 
       
  S:a rörelsekostnader               -3 887 339              -3 937 409 
       
  Finansiella intäkter       61 681     38 577 
  Finansiella kostnader          -205         -234 
       

  Resultat             333 297   69 835 

  Ingående balans               1 241 367            1 171 532 
       

  Utgående medel         1 574 664        1 241 367 
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 Resultaträkning      
       

  Aikido     

 Utfall      2006      2005 

  (belopp i kr)     

 Rörelseintäkter     
  Årsavgifter             228 000   223 000 
  Försäljningsintäkter              98 528   135 191 
  Övriga intäkter            0             0 
       
  S:a rörelseintäkter               326 528   358 191 
       

  Rörelsekostnader     
  Inköp material              -91 577             -151 552 
  Lämnade bidrag   -1 500     -1 000 
  Resor/logi/arvode           -160 719             -186 805 
  Lokalkostnader    -6 500     -9 600 
  Förbrukningsmaterial   -3 943   -12 812 
  Telefon/porto    -9 916   -16 387 
  Representation            0                 -1 523 
  Reklam & PR    -4 687             0 
  Div kostnader    -4 751   -12 944 
       
  S:a rörelsekostnader             -283 593                -392 623 
       
  Finansiella intäkter           0             0 
  Finansiella kostnader               0             0 
       

  Resultat            42 935           -34 432 

  Ingående balans    90 765   125 197
      

  Utgående medel         133 700   90 765    
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  Resultaträkning      
       

  Ju-jutsu     

  Utfall        2006    2005 

  (belopp i kr)     

  Rörelseintäkter     
  Årsavgifter    489 000             472 000 
  Försäljningsintäkter     33 782   37 882 
  Övriga intäkter        4 000  22 845 
       
  S:a rörelseintäkter   526 782                532 727 
       

  Rörelsekostnader     
  Inköp material    -40 214             -11 569 
  Lämnade bidrag              0  -5 000 
  Resor/logi/arvode                -488 754           -357 166 
  Lokalkostnader      -9 995             -10 130 
  Förbrukningsmaterial   -14 234             -10 547 
  Främmande tjänster   -19 587            0 
  Telefon/porto      -8 144   -9 666 
  Representation      -2 347   -1 066  
  Reklam & PR    -13 619            0 
  Div kostnader    -34 969             -55 408 
  Avskrivningar    -38 764             -21 762 
       
  S:a rörelsekostnader                -670 627              -482 314 
       
  Finansiella intäkter              0           0 
  Finansiella kostnader        -254            0 
       

  Resultat           -144 099          50 413 

  Ingående balans    200 192             149 779 
       

  Utgående medel   56 093        200 192 
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  Resultaträkning      
       

  Kampsport     

  Utfall        2006      2005 

  (belopp i kr)     

  Rörelseintäkter     
  Anslag       17 000      81 000 
  Årsavgifter    177 000    118 760 
  Försäljningsintäkter     74 000      33 700 
  Övr intäkter           400              0  
       
  S:a rörelseintäkter   268 400    233 460 
       

  Rörelsekostnader    
  Inköp material    -17 308      -3 630
  Resor/logi/arvode   -91 522              -163 502
  Lokalkostnader      -6 900    -66 320
  Förbrukningsmaterial     -2 897      -6 201
  Telefon/porto    -27 032    -25 888
  Reklam/PR               0     -9 458
  Div kostnader      -5 588      -4 782
      
  S:a rörelsekostnader                -151 247                  -279 781
      
  Finansiella intäkter              0              0
  Finansiella kostnader              0              0
       

  Resultat            117 153            -46 321
      
  Ingående balans    -40 065        6 256
      

  Utgående medel   77 088            -40 065
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  Resultaträkning             
  

  Karate             
 

  Utfall        2006     2005     
     
  (belopp i kr)             

  Rörelseintäkter            
  Anslag                0    30 000      
   Årsavgifter    781 000   788 680      
  Försäljningsintäkter     92 706     62 178      
  Övr intäkter        1 000             0     
                
 
  S:a rörelseintäkter   874 706   880 858      
               

  Rörelsekostnader     
  Inköp material         -250     -5 177 
  Lämnade bidrag   -41 500   -63 000 
  Resor/logi/arvode             -807 728             -590 058 
  Lokalkostnader    -65 012   -56 740 
  Förbrukningsmaterial   -31 010   -18 951 
  Främmande tjänster          -60   -28 164 
  Telefon/porto    -28 707   -36 205 
  Representation         -763        -300 
  Reklam/PR      -3 930   -15 000 
  Div kostnader    -65 236   -62 458 
  Avskrivningar    -42 712   -13 565 
       
  S:a rörelsekostnader             -1 086 908                -889 618 
       
  Finansiella intäkter              0            0 
  Finansiella kostnader                        0            0 
       

  Resultat           -212 202  -8 760 
       
  Ingående balans       63 951    72 711 
       

  Utgående medel          -148 251  63 951 
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  Resultaträkning       
        

  Kendo      

  Utfall      2006      2005  

  (belopp i kr)      

  Rörelseintäkter      
  Anslag     20 000              0  
  Årsavgifter    66 000     66 000  
  Försäljningsintäkter   83 997   162 498  
  Övriga intäkter         200       3 446  
         
  S:a rörelseintäkter                170 197   231 944  
        

  Rörelsekostnader     
  Inköp material             0                 -4 346 
  Lämnade bidrag             -88 000     -5 272 
  Resor/logi/arvode           -106 152                -36 021 
  Lokalkostnader    -5 750   -10 210 
  Förbrukningsmaterial   -6 462      -5 161 
  Telefon/porto    -1 317     -1 143 
  Reklam & PR    -1 748              0 
  Div kostnader         -77     -7 874 
       
  S:a rörelsekostnader             -209 506                   -70 027 
       
  Finansiella intäkter           0              0 
  Finansiella kostnader           0              0 
       

  Resultat          -39 309           161 917 

  Ingående balans             355 333   193 416
       

  Utgående medel         316 024           355 333
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  Resultaträkning      
       

  Wushu     

  Utfall      2006      2005 

  (belopp i kr)     

  Rörelseintäkter     
  Anslag     16 500             0 
  Årsavgifter              146 000   157 000 
  Försäljningsintäkter     4 700       5 755 
       
  S:a rörelseintäkter                167 200   162 755 
       

  Rörelsekostnader     
  Resor/logi/arvode             -74 993   -84 982
  Lokalkostnader    -3 501   -13 400
  Förbrukningsmaterial   -2 016     -8 418
  Telefon/porto    -7 411   -11 398
  Representation       -170        -170
  Reklam/PR              0     -8 875
  Div kostnader              -67 144             0
      
  S:a rörelsekostnader              -155 235                -127 243
      
  Finansiella intäkter            0                         0
  Finansiella kostnader            0                         0
      

  Resultat            11 965             35 512

  Ingående balans    55 333     19 821
      

  Utgående medel           67 298             55 333
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Aikido

Ordföranden har ordet

Ännu ett händelserikt år är bakom oss. Sverigelägret 
var en succé som vanligt. Konceptet håller trots 20 år på 
nacken. Antalet medlemmar och klubbar har ökat något. 
Det tyder på att aikidosverige har bra verksamhet och 
det är ju faktiskt det som är viktigt – att verksamheten 
ute i klubbarna fungerar väl. Styrelsen har haft decime-
rad styrka, då en fi ck tillökning i familjen och två leda-
möter lämnade styrelsen under året. Vi har dock försökt 
sköta våra åtaganden efter bästa förmåga. Jag vill passa 
på och tacka styrelsen, graderingskommittén, webbmast-
rarna och alla andra som bidragit till aikidosektionens 
verksamhet under år 2006. Avslutningsvis vill jag även 
rikta ett tack till alla de ideella krafter vars engagemang i 
våra 100 aikidoklubbar gör att 5.000 personer kan träna 
aikido i Sverige.                         Jöran Fagerlund

Styrelse och kommittéer 

Vid aikidosektionens årsmöte 2006, den 18 mars på 
Sheraton Hotell i Stockholm, valdes följande styrelse:

Ordförande: Jöran Fagerlund
Sekreterare: Kerstin Fredbäck
Kassör: Magnus Bäcklund
Ledamot: Gabriella Olsson
Ledamot: Niklas Risberg
Ledamot: Mikael Sjögren
Ledamot: Anna Wilder Hjerppe

Till ledamöter i valberedningen valdes Wilhelm 
Bilhöfer, Maria Mossberg och Linus Hagström med 
den  förstnämnde som sammankallande.

Ordföranden för sektionen har, i enlighet med 
Budo & Kampsportsförbundets ordning, varit ledamot 

Nybörjaren Jenny Heikkinen. begrundar en teknik.        Foto: Magnus Hartman



            www.budokampsport.se

24

i förbundsstyrelsen och deltagit i dess sammanträden. 
Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra 
sammanträden och dessutom haft fl itiga kontakter 
framför allt via e-post. 

Inom aikidosektionen fi nns en graderingskom-
mitté som på styrelsens uppdrag hanterar graderings-
frågor inom Aikikai Kommittén handhar även övriga 
tekniska frågor samt internationell representation för 
Aikikai och har under 2006 haft följande sammansätt-
ning: Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf 
Evenås, Kerstin Fredbäck, Jan Hermansson, hedersleda-
mot, Maria Mossberg, Jan Nevelius, Stefan Stenudd. I 
augusti övergick rollen som sammankallande i kommit-
tén från Jan Nevelius till Stefan Stenudd. Graderings-
kommittén har under verksamhetsåret haft två möten. 
Täta kontakter sker dock via e-post. 

Kai Löfgren Shimasue och Peter Jönsson har varit 
webbmastrar för aikidosektionens hemsida under året. 
Medicinskt ansvarig har Kenneth Knutsson varit. Ulf 
Jordung har varit sektionens representant i förbundets 
kommitté för funktionshindrade.

Internationellt 

Genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet är 
aikidosektionen medlem i Internationella Aikidofede-
rationen (IAF). Svensk aikido har sedan länge en stark 
position i denna organisation. Kai Löfgren Shimasue har 
i fl era år varit webbmaster i IAF. Stefan Stenudd är le-
damot i styrelsen och Jöran Fagerlund revisor. Svenskars 
framtida ställning inom IAF ser sammanfattningsvis ljus 
ut. Sverige åtnjuter även en viss respekt internationellt 
för att all aikido är organiserad inom samma förbund.

Sverige har även mycket goda kontakter med 
Aikikais högkvarter Hombu Dojo i Tokyo. Genom sin 
starka ställning och goda organisationsförmåga har 
svensk aikido sluppit vara beroende av en japansk shi-
han. Istället har aikidosektionens graderingskommitté 
en egen behörighet från Hombu Dojo att dangradera. 

Utländska aikidoinstruktörer bjuds regelbundet 
in varje år av olika Aikikaiklubbar för att undervisa på 
läger. Ett fl ertal framstående utländska aikidoinstruk-
törer har sålunda besökt Sverige under året och vid de 
fl esta tillfällen har sektionsstyrelsen varit representerad. 

Inom Ki no Kenkyukai sker sedan länge ett inten-
sivt samarbete med Yoshigasaki sensei, som regelbundet 
besöker Sverige och hanterar alla dangraderingar. 

Flera uppmärksammade internationella evene-
mang har under året gästats av svenskar. Framstående 
svenska instruktörer reser regelbundet utomlands för att 
undervisa.  I maj deltog Urban Aldenklint som repre-
sentant för Sverige i den årliga aikidouppvisningen på 
Budokan i Tokyo. I oktober deltog Jöran Fagerlund i 
fi randet av polsk aikidos 30-årsjubileum i Warszawa. 
Sverige hade en nyckelroll i uppbyggandet av polsk 
aikido. Flera av våra instruktörer har genom åren un-
dervisat i Polen, däribland Toshikazu Ichimura, Hans 
Gauffi  n, Urban Aldenklint, Cenneth Sparby och Cecilia 
Ralfe Stelander.

Toshikazu Ichimura besökte i juni Sverige på in-
bjudan från KFUM Aikido i Uppsala. Under en middag 
i Stockholm deltog ca tjugo av hans gamla elever samt 
Jöran Fagerlund som representant för aikidosektionen.

Medlemmar och klubbar

Antalet medlemmar i landets aikidoklubbar var vid 2006 
års slut 5.227. Antalet klubbar var 104. Föregående år var 
antalet klubbar 101 och antalet medlemmar 5.082. Både 
antalet medlemmar och antalet klubbar har alltså ökat 
under året om än mycket lite. Medlemsantalet har legat 
på ungefär samma nivå ända sedan mitten av 90-talet 

Fem nya klubbar invaldes i Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet under 2006. Dessa var: Aiki Budo 
Karlstad IF, Aikido Academy Nyköping IF, Enskede 
Takamaru Aikidoklubb, Malmö Takemusu Aikido Dojo, 
Norrköping Aiki Shuren IF, Svenneby Aikidoklubb. Tre 
klubbar har lagts ner under året: Aikido center, Norrkö-
ping, Aikido Dojo Göteborg och Luleå Aikidoklubb.

C:a 90 % av våra utövarna tränar och graderar en-
ligt Aikikai. Dessutom fi nns ett antal klubbar som tillhör 
de internationella organisationerna Ki No Kenkyukai 
och Tomita Academy och har egna graderingssystem. 

Aikidosektionens bidrag för klubbsamverkan, 
som antogs under 2005, har delats ut till två projekt. 
Det ena bidraget gick till Växjö Aikidoklubb och Riai 
Aikido Dojo för ett barnläger med kringarrangemang. 
Det andra gick till klubbarna inom Ki no Kenkyukai till 
kostnaderna för att upprätthålla en hemsida. 

Sverigelägret

Det traditionella Sverigelägret anordnas varannan påsk 
av sektionsstyrelsen med god hjälp av varierande lokala 
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klubbar. Lägret ägde 2006 rum i Jönköping under pås-
ken 14-17 april och anordnades av Jönköpings Aikido-
klubb tillsammans med Aikido Dojo Vätterstaden.  

Lägret besöktes av 174 personer, varav 47 kvinnor 
och 127 män, från 27 klubbar. Träningen leddes av 20 
instruktörer. Ledamöter ur graderingskommittén ledde 
pass som handlade om genomförande av dangraderingar. 
Träningslokalerna hade upplåtits av KFUM Jönköping. 
Träningen var i tre dojos, varav en till vapenträning. 

Kvällarna blev sena och trivsamma och en mycket 
lyckad avslutningsfest hölls. Dessutom hölls en av da-
garna en uppvisning som får sägas ha innehållit lite av 
det bästa som svensk aikido har att erbjuda för tillfället.
Lägret kan inte beskrivas på annat sätt än som en stor 
succé. Arrangörerna hade gjort ett fantastiskt arbete. 
Styrelsen vill också gärna tacka alla som tränade och 
förstås alla som instruerade. 

Jämställdhet

Aikidosektionen har en gällande jämställdhetspolicy 
antagen vid sektionsstämman 2002. Denna ligger till 
grund för sektionens och klubbarnas jämställdhetsarbe-
te. Policyn innehåller dels en lägesbeskrivning med pro-
blem, mål och tänkbara vägar mot en ökad jämställdhet. 
Den övergripande visionen i policyn är att kvinnor och 
män inom aikidon ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter. Ett mål är att en jämn fördelning av 
grader, makt och infl ytande mellan kvinnor och män ska 
uppnås. Detta innebär konkret bl.a. att fl er kvinnor ska 
avancera i graderna. 

I jämställdhetspolicyn konstateras bl.a. att jäm-
ställdhetsarbetet huvudsakligen måste utföras ute i klub-
barna där verksamheten är. Styrelsen arbetar dock för att 
jämställdhetsaspekter betonas i förbundets utbildnings-
plan. På detta sätt kan instruktörernas kunskaper och 
attityder påverkas. Under året har kriterier för ett jäm-
ställdhetsbidrag till klubbar antagits av sektionsstyrelsen. 
Bidraget inriktas på läger och andra arrangemang med 
kvinnliga instruktörer. Avsikten är att skapa fl er tillfällen 
att exponera kvinnliga förebilder

Antalet kvinnor som tränar aikido är för närva-
rande 1.509, vilket är 29 % av de tränande. Denna andel 
har inte ökat sedan mitten av 80-talet. Ett annat och 
kanske bättre mått på jämställdheten är andelen kvin-
nor bland dangraderade. (Se mer om dangraderingar i 
avsnittet om Graderingar och utnämningar nedan.) Här 

märks som väntat att jämställdheten ännu inte är full-
ständigt genomförd. Av alla som under 2006 uppnådde 
en dangrad var totalt 19 % kvinnor (se tabell). Andelen 
kvinnor som dangraderar är betydligt lägre än andelen 
kvinnliga utövare. 

Tabell. Andelen kvinnor av alla som fått dangrader 2006.
           1 - 2 dan 3 - 5 dan     Totalt
Antal totalt  73       17          90
Antal kvinnor 13         4          17
Andel kvinnor      18 %       24 %        19 %

Det är intressant att notera (se tabellen) att an-
delen kvinnor är högre i de högre graderna än i de lägre. 
Så har det sett ut även under tidigare år.

Siff rorna i tabellen gäller alla inom sektionen, 

alltså inte bara Aikikai. För Aikikai var andelen kvinnor 
17 %. År 2005 var denna andel 12 %. En förbättring 
sedan föregående år har alltså ägt rum, men under verk-
samhetsåret 1992/93 var andelen också 17 %. Det har 
alltså inte varit någon större utveckling i ett lite längre 
perspektiv. Man kan också betrakta de instruktörer som 
utnämnts till fukushidoin eller shidoin (instruktörer 
med kyu-graderingsrätt) inom Aikikai. 2006 var 20 % 
av dem som utnämndes till fukushidoin kvinnor, medan 
ingen ny shidoin var kvinna.

När man bedömer dessa siff ror och hur de ut-
vecklas genom åren bör man ha i minnet att jäm-ställd-
heten inte bara avgörs av förhållandena inom aikidon. 
Jämställdheten påverkas kanske i högre grad genom att 
träningen ger kvinnor en kompetens och självkänsla som 
förbättrar förutsättningarna att ta sig fram utanför dojon.

Mia Lilja utför ett kast.                 Foto: Magnus Hartman
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Information och utbildning 

Den huvudsakliga källan för information är numera 
internet. Detta kräver en viss aktivitet för att få informa-
tionen, men den kan lättare spridas till en vidare krets. 
Sektionens hemsida www.budokampsport.se/aikido 
innehåller bl.a. nyheter och information om styrelsen, 
graderingar och ett kalendarium. Webbmasters har un-
der året varit Kai Löfgren-Shimasue och Peter Jönsson.

Förbundet har dessutom ett forum på internet 
som är öppen för alla. Bland debattörerna hittar vi såväl 
gamla aikidoprofi ler som utövare med några års trä-
ning bakom sig. Forumet används till allt från praktiska 
träningstips och kuriosakunskap till stora fi losofi ska 
diskussioner om aikidorelaterade ämnen. 

SB&K har ett gemensamt utbildningsprogram, 
som är stiloberoende och riktar sig både till instruktörer 
och förtroendevalda. När det gäller instruktörer fi nns 
utbildning i fyra nivåer, nämligen grupp- och barnin-
struktör, klubbinstruktör, distriktsinstruktör, förbunds-
instruktör och högre förbundsinstruktör. Under året har 
det tidigare kravet på en vidimerad dangrad för delta-
gande i kurserna slopats.

Graderingar och utnämningar

Dangraderingar inom Aikikai handhas på delegation 
från Hombu Dojo i Tokyo av en graderings-kommitté 
som är tillsatt av förbundets aikidosektion. Inom Ki no 
Kenkyu Kai och Tomita Academy sköts graderingarna 
helt utan inblandning av aikidosektionen. Sektionens 
graderingskommitté har alltså befogenhet från Hombu 
Dojo att utföra dangraderingar t.o.m. 4 dan och att re-
kommendera till högre grader. Vid vissa graderingar på 
läger ingår en japansk gästande shihan som examinator. 

Under 2006 har dangraderingar anordnats och 
genomförts av graderingskommittén vid följande tillfäl-
len:  Järfälla 14 januari, Stockholm 18 februari,  Växjö 
4 mars,  Karlstad 12 mars, Stockholm 1 april, Malmö 3 
juni, Uppsala 12 augusti, Norrköping 21 oktober, Stock-
holm 28 oktober,  Malmö 9 december, 

Följande personer fi ck dangrader inom Aikikai  2006: 
4 dan 
Daniel Jansson, Högdalens Izanagi Aikidoklubb 
Stefan Jansson, Brandbergens Aikidoklubb
Lars Lindmark, Aikidoföreningen Takemusu Aikido Karlstad
Manuel Niemi, Sedokan Växjö IF

Fredrik Snell, Aikidoföreningen Takemusu Aikido Karlstad

     
3 dan   
Ragnvald Clayhills-Hedemann, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Paula Engquist, Vanadis Aikidoklubb
Andreas Falk, Brandbergens Aikidoklubb
Mathias Hultman, Enighet, Malmö
Mia Lilja, Vanadis Aikidoklubb
Anders Löfgren, Iyasaka Aikidoklubb
Patrik Nilsson, Vanadis Aikidoklubb
Anna Stensland, Iyasaka Aikidoklubb
    

2 dan
Mats Ahlin, Nuboko Aikidoklubb
Torgny Björk, Mikoto Aikidoklubb
Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
Christer Ek, Sedokan Växjö IF
Tomas Fransson, Iyasaka Aikidoklubb
Jimmy Fryksten, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa
Magnus Granberg, Vanadis Aikidoklubb
Kristina Isaksson, Järfälla Aikidoklubb
Ola Jirlow, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Viktor Lidholt, Uppsala Budoklubb
Tommy Lilja, Trollhättans Aikidklubb
Magnus Ohlsson, Malmö Aikidoklubb
Åke Pekkarinen, Enighet, Malmö
Nicholas Sharp, Björkstadens Aikidoklubb
Marc Tullgren, Enighet, Malmö

  
1 dan  
Anders Alminge, Tsukiyomi Gustavsberg
Egil Andersson, Uppsala Budoklubb
Filip Arvidsson, Gubbängens Aikidoklubb
Alvaro Campo, Mitsu Domoe
Johan Carlnert, Kallhälls Aikido/iaido klubb
Katrina Carlsson, Vanadis Aikidoklubb
Dylan Ceynowa, Iyasaka Aikidoklubb
Robert  Dahlström, Uppsala Budoklubb
Hanna Eneroth, Iyasaka Aikidoklubb
Cezar Enström, Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Hans Eriksson, Iyasaka Aikidoklubb
Angelica Eriksson, Kallhälls Aikido Iaido
Mikael Friberg, Copenhagen Aikido Dojo
David Frykholm, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Sten Frödin, Iyasaka Aikidoklubb
Niklas Gestrin, Linköpings Aikidoklubb
Victor Grevik, Sedokan Växjö IF
Katarina Grip, Uppsala Budoklubb
Peter Gröndahl, Björkstadens Aikidoklubb
Tim Gustafsson, Enighet, Malmö
Anders Hedberg, Budohuset
Dan Hedlund, Örebro Aikidoklubb
Anna Linda Hultström, Mitsu Domoe
Mikael Höklund, Trollhättans Aikidoklubb
Erik Isaksson, Karlstads Aikidoklubb
Carina Johansson, Lilla Nakaima
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John Lagerqvist, Iyasaka Aikidoklubb
Sofi e Lang, Renshin Malmö
Jan Lien, Iyasaka Aikidoklubb
Brahma Lilja, Trollhättans Aikidoklubb
Hans Lindholm, Halmstad Aikidoklubb
Mathias Lindqvist, Sundsvalls Budoklubb
Per Lindström, Malmö Aikidolklubb
Alexandr Malusek, Linköpings Aikidoklubb
Stefan Melin, Vanadis Aikidoklubb
Pavel Musienko, Hikari Aikidoklubb
Lars Niklasson, Järfälla Aikidoklubb
Peter Nilsson, Trelleborgs Budokai
Sebastian Nilsson, Uppsala Budoklubb
Fredrik Pattyranie, Enighet, Malmö
Tobias Perzon, Kallhälls Aikido/Iaido klubb
Traian Pop, Linköpings Aikidoklubb
Zane Rowe, Karlstads Aikidoklubb
Adrian Rubin, Piteå Aikidoklubb
Mathilda Rydstedt, Iyasaka Aikidoklubb

Peter Scherzenlehner, Trelleborgs Budokai
Viktor Sjöö, Växjö Aikidoklubb
Bertil Sköld, Tsukiyomi Gustavsberg
Tanja Sobko, Iyasaka Aikidoklubb
Per-Erik Stendahl, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Daniel Svennberg, Linköpings Aikidoklubb
Jimmy Svensson, Järfälla Aikidoklubb
Antonia Svärd, Iyasaka Aikidoklubb
Th omas Wallberg, Hikari Aikidoklubb
Ewa Wallin, Aikido Dojo Falköping
Mathias Widstrand, Malmö Aikidoklubb
Hjalmar Åsbrink, Vanadis Aikidoklubb

   
  Under året har ett arbete med att revidera regel-

systemet för Aikikais graderingar inletts. Ett omfattande 
förslag har antagit av graderingskommittén och överläm-
nats till sektionsstyrelsen. Sedan ett par år tillbaka blir 
Aikikais dangrader automatiskt vidimerade av Svenska 
Budo- & Kampsportsförbundet. Vidimeringsdiplomen 
utgör ett generellt, i det svenska samhället gångbart intyg 

på kunskaperna, vilket inte de japanska diplomen är på 
samma sätt. För äldre dangrader fi nns ansökningsblan-
ketter att ladda ner på sektionens hemsida. 

Inom Aikikai i Sverige fi nns sedan länge möj-
lighet för instruktörer med vissa grader som uppfyllt 
vissa kriterier att hos graderingskommittén ansöka om 
instruktörstitlarna fukushidoin respektiver shidoin. 
För titeln shidoin krävs bl.a. minst 4 dan och för titeln 
fukushidoin krävs bl.a. minst 2 dan. Titeln fukushidoin 
ger rätt att gradera kyugrader och shidoin att dessutom i 
vissa fall delta som examinator vid dangraderingar. 

Till shidoin har under året utsetts:
Henrik Engelkes, Kallhälls Aikidoklubb 
Daniel Jansson, Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb
Manne Niemi, Sedokan Växjö IF

Till fukushidoin har under året utsetts:
Mats Ahlin, Nuboko Aikidoklubb

Torgny Björk, Mikoto Aikidoklubb
Sasha Isakov, Iyasaka Aikidoklubb
Kristina Isaksson, Järfälla Aikidoklubb
Bill Mattson, Nuboko Aikidoklubb
Birgitta Mohlin, Nuboko Aikidoklubb
Magnus Nylén, Falkenbergs Judoklubb
Magnus Ohlsson, Malmö Aikidoklubb
Nicholas Sharp, Björkstadens Aikidoklubb
Olof Svensson, Stockholm Aikikai

Utanför Aikikai har följande personer erhållit 
högre grader under 2006:

Ki no Kenkyu Kai: 
Okuden Joachim von Rost, Ki No Kenkyukai 13
Chuden Mats Jakobsson, Östersunds Ki no Ken kyukai
Chuden Robert Modin, Östersunds Ki no Ken kyukai
Shodan Fredrik Andersson, Sala Ki-Aikido förening
Shodan Klara Jelinek Holmberg, Sala Ki-Aikido förening
Shoden   Jonas Hamnered, Ki no Kenkyukai Göteborg

Tomita Academy: 
5 dan Johan Karlström 
 Torbjörn Johansson
4 dan Ove Andell 
 Åsa Bergström 
2 dan Janos Deak 
 Ricky Johansson 
1 dan Benny Bernard 
 Mats Wilhelmsson.

Aikidosektionen gratulerar samtliga!

Kobe sensei in action.                  Foto: Magnus Hartman
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Duobröderna Björn och Joakim Hallstig under tävling i VM 2006.            foto: Henrik Johnsson

Ju-jutsu

Ordföranden har ordet

Ett nytt år har gått och jag tänker tillbaka på det med 
mycket glädje och tillfredställelse. Vi har vuxit ännu mer 
i sektionen det är mycket glädjande att se att klubbarna 
ute i landet ser värdet i gemenskapen inom sektionen 
och SB&K. 

Vi har många olika sätt att utföra vår ju-jutsu på 

och det är ju en styrka, tycker jag, att vi kan erbjuda en 

inriktning som är tilltalande för de fl esta som valt att 

börja med en budo- eller kampsport. Det leder mig in på 

frågan; Vad är ju-jutsu inom SB&K? Är det budo eller 

kampsport? Jag svarar så här: det väljer man själv bero-

ende på vilken inriktning man valt.

En av årets höjdpunkter för mig har varit att träff a 

folket på mattan, vilket jag gjort på ganska många olika 

läger och tävlingar. En annan stor sak var VM i Rot-

terdam där vårt landslag stod för nya fantastiska fram-

gångar. Årets tristaste händelse var att mitt ena knä gick 

åt pipan och jag fi ck avstå min 3:e dangradering. Men  

det kommer nya chanser.

Nu laddar vi i sektionen för ett nytt verksamhetsår 

med många nya uppdrag och möjligheter att utveckla 

vår sektion. 

Sist, men absolut inte minst, kom ihåg att det är ni 

på mattan som är ryggraden i vår organisation.

              Emil Gustafsson
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Styrelsen

Ju-jutsusektionens årsmöte för 2006 hölls i samband 
med förbundsstämman på Hotell Sheraton i Stockholm 
den 18 mars. Styrelsen blev omvald i sin helhet och har 
under 2006 bestått av följande personer:

Ordförande: Emil Gustafsson
Vice ordförande: Dan Andersson
Sekreterare: Gunnar Hoff sten
Kassör: Petra Fluor
Ledamot: Niclas Sjöberg

Styrelsen har under 2006 haft tio protokollförda möten 
varav sju har varit telefonmöten och ett per capsulam. 
Protokollen har publicerats på sektionens hemsida 
(www.budokampsport.se/ju-jutsu). 

Styrelsen har under året bland annat arbetat vidare 

med VM som arrangeras i Malmö 2008 och de regelför-

ändringar i tävlingsreglementet som började gälla från 

och med den  1 januari 2006. 

Under 2006 har ett antal personer varit ansvariga 

för olika verksamheter inom sektionen. Dessa funk-

tionsansvariga förfogar över en egen budget och rappor-

terar direkt till styrelsen. 

Följande personer har varit funktionsansvariga under 
2006:

Internationell verksamhet: Gunnar Hoff sten och Petra 
Fluor
Webmaster: Henrik Johnsson
Landslagskapten kamptävling: Martin Ingholt
Landslagskapten partävling: Isabelle Sarfati
Assisterande landslagskapten: Nico Christoforidis
Domaransvarig: Dan Andersson
Tävlingsansvarig: Emil Gustafsson
Handikappansvarig: Th omas Lundkvist
Stilsamordnare: Niclas Sjöberg

Internationell representation

Sverige har under 2006 haft följande internationella 
representation:

Paul G Höglund, ordförande i Ju-jitsu International 
Federation

Bertil Bergdahl, sekreterare i Ju-jitsu International Fe-
derations domarkommitté

Ola Johanson, ordförande i Ju-jitsu International 

Federations medlemsutvecklingskommitté

Internationell verksamhet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess ju-
jutsusektion är medlemmar i både Ju-jitsu European 
Union ( JJEU) och Ju-jitsu International Federation 
( JJIF). 

Det internationella arbetet har under 2006 handlat 

mycket om att tolka de förändringar i tävlingsreglerna 

som JJIF genomfört och att odla kontakter inför VM i 

Malmö 2008.

Emil Gustafsson, Gunnar Hoff sten och Daniel 

Petersson deltog på det internationella sommarlägret på 

Kreta 9-15 juli.

Petra Fluor och Gunnar Hoff sten representerade 

Sverige på JJIF’s kongress i samband med VM i Rotter-

dam den 15 november.

Sverige har varit representerat med domare och 

tävlande vid internationella tävlingar i Nederländerna, 

Tyskland, Frankrike samt på BJJ-EM i Portugal, Euro-

pean Cup i Meiningen, Tyskland och VM i Rotterdam, 

Nederländerna.

Landslaget 

Landslagsgruppen har under 2006 haft fem gemen-
samma läger:

18-19/2 Jönköping

20-21/4 Nacka

29/6-2/7 Kalmar

15-17/9 Gävle

4-5/11 Värnamo (endast för  dem som blivit ut-

tagna till VM)

Kamptävling
Utvecklingen har fortsatt i samma riktning som förra 
året med en ökad fysisk status hos landslagsgruppens 
deltagare. 

Tyvärr har fl era i laget drabbats av långdragna 

skador. Dessa personer är lyckligtvis på bättringsvägen 
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och  skall förhoppningsvis snart vara på mattan igen. 

Detta tack vare vår sjukgymnast Lena Larsson och de 

drabbade personernas hårda arbete för att kunna komma 

tillbaka.

En mängd internationella tävlingar har besökts av 

det svenska landslaget. Exempelvis Dutch Open, Ham-

burg Open, French Open, German Open och Swedish 

Open. Sverige har tagit en mängd olika medaljer på 

dessa tävlingar.

Sverige deltog på European Cup som gick av 

stapeln i Meiningen, Tyskland i början på juni. Täv-

lingen renderade i två guld (genom Johan Ingholt och 

Johan Jorup) samt ett brons (genom Linda Lindström). 

Dessutom knep vi andra pris i tävlingen om bästa na-

tion totalt.

Vid VM i Rotterdam, Nederländerna, hade vi sju 

fi ghters på plats. Vi lyckades vinna två silver genom 

Linda Lindström och Johan Ingholt.

Partävling
Svensk duo har under 2006 gjort stora framsteg och 
lyckats både med att ta medalj och att placera sig bland 
de fem bästa internationellt. Duoparen har under 2006 
arbetat och tränat målmedvetet. 

Landslagsledningen tog ut landslagsgruppen efter 

SM och truppen till VM togs ut efter German Open. 

Alla träningslägren har skett gemensamt med kampla-

get.

Duolandslagsgruppen har under 2006 bestått av:

ett herrpar: Björn Hallstig och Joakim Hallstig från  
Umeå BBK
två mixedpar: Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg från 
Växjö JJK samt Jessika Norrgård och Jakob Björnberg 
(under perioden 060422-060630)
ett dampar: Malin Persson och Maria Eriksson från 
Umeå BBJ

Coach: Isabelle Sarfati
Assisterande coach: Nico Christoforidis

Tävlingar

Parlandslagsgruppen har deltagit i sju tävlingar under 
året, både nationella och internationella:

25/2 Björksta Cup

18/3 Hamburg Open

8/4 French Open ECC

22/4 SM Umeå

3/6 European Cup, Hannofer

30/9 Swedish Open, Helsinborg

14/10 German Open, Hanau

17-19/11 VM , Rotterdam

Domarkommittén

Domargruppen har under året bestått av Dan Anders-
son och Daniel Petersson samt övriga internationella 
domare som rådgivare. 

Gruppen har under 2006 haft två möten, 2006-

04-21 och 2006-10-02. Därtill en mängd kontakter via 

telefon och e-post.

I december 2005 var Daniel Petersson och Gun-

nar Hoff sten på Technical Meeting i Athen, Grekland, 

där det beslutades att revidera tävlingsreglerna för både 

kamp- och partävling. Efter diverse turer blev reglerna 

Linda Lindström under en match i VM i Rotterdam. Hon tog silver i klassen 
för -55 kilo.                   Foto: Henrik Johnsson
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äntligen klara och vi kunde ersätta våra svenska regler 

med de uppdaterade internationella reglerna som gäller 

från och med den 2006-09-01. Regelverket ”2.0” är 

publicerat och ligger på sektionens hemsida. 

Även matchprotokoll, sanktionsformulär och andra 

bidokument är uppdaterade för att de ska passa de nya 

tävlingsreglerna.

Domardatabasen har under 2006 uppdaterats och 

innehåller nu statistik över 38 aktiva domare och 55 

tävlingar/kurser sedan 2001. 

Vi har under 2006 erbjudit fyra C-domarkurser. 

Tre av dem var vi dock tvungna att ställa in på grund av 

att för få anmält sig. En C-domarkurs hölls emellertid 

i samband med Björksta Cup den 2006-02-25 vilket 

resulterade i två nya godkända C-domare.

Vi har under 2006 haft sex ju-jutsutävlingar  i Sverige:

2006-02-25 Björksta Cup, Umeå

2006-03-25 Nordic Cup, Nacka

2006-04-22 SM 2006, Umeå

2006-09-30 Swedish Open, Helsingborg

2006-11-04 Budo Master Cup, Varberg

2006-12-02 DM Sydöstra 2006, Växjö

Svenska domare har varit representerade på följande 
internationella ju-jutsutävlingar:

2006-01-21 Dutch Open, Holland

2006-03-18 Hamburg Open, Hamburg, Tyskland

2006-06-03 European Cup, Meiningen, Tyskland

2006-09-30 Swedish Open, Helsingborg

2006-10-14 German Open, Hanau, Tyskland

2006-11-18 VM 2006, Rotterdam, Holland

Daniel Petersson gick refreshingkurs för Internatio-
nal Continental Referees samt information om de nya 
internationella reglerna på Kreta, Grekland, den 2006-
07-08--15

Hemsidan

Besökarantalet på ju-jutsusektionens hemsida växer sta-

digt och är snart uppe i 100.000 besök. Landslaget och 

landslagsgruppen har uppmärksammats mycket under 

året, också en del dangraderingar har uppmärksammats. 

Material om läger, tävlingar och andra evenemang sak-

nas dock fortfarande från klubbarna ute i landet. Vissa 

klubbar är bättre än andra på att bidra till sidan. 

Samarbetet med styrelsen och kansliet har som tidi-

gare fungerat mycket väl. Styrelseprotokoll och tävlings-

regler uppdateras fortlöpande.

Under VM i Rotterdam uppdaterades sektionens 

hemsida ”live” minut för minut vilket var mycket upp-

skattat.

Webmaster och fotograf under året har varit Hen-

rik Johnsson. Skribent och fotograf har varit Helena 

Hugosson.

Klubbar

Följande klubbar har anslutit sig till sektionen under 
2006:

IF SBJJA, Jönköping

Panda Ju-jutsuklubb, Stockholm

Piteå Ju-jutsu Kai Förening

08 Brazilian Jiu-jitsu IF, Stockholm

Föreningen Ju-jutsu Kai, Köping

Föreningen Kiritsu Bujin Ju-Jutsu, Vellinge

Föreningen Nässjö Grappling Center

Jessica Tanzilli Jansson i sin fi nalmatch på Swedish Open 2006. Hon vann 
matchen och tog därmed guld i sin viktklass. 
                   Foto: Helena Hugosson
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Norrköpings Jigo-Ryu Ju-jutsuklubb

Sisu-dojo Ju-jutsu kai, Malmö IF

Dessa klubbar har under året begärt och beviljats utträde 
ur förbundet:

Hammarö ju-jutsuklubb
Länna ju-jutsuklubb
City ju-jutsuklubb,Luleå

Resultat

VM – Rotterdam, Nederländerna

Silver: Linda Lindström, Nacka Dojo (-55 kg) och 
Johan Ingholt, NKC (-77 kg)

Brons: Maria Eriksson/Malin Persson, Umeå BK (par-
tävling - damklassen)

SM - Umeå

Duo, damer
Guld: Maria Eriksson / Malin Persson - Umeå Budo-
klubb

Duo, mixed
Guld: Liza Karlsson / Jesper Kedjevåg - Växjö JJK

Duo, herrar
Guld: Björn Hallstig / Joakim Hallstig - Umeå Budo-
klubb
Silver: Philip Granered / Johan Isaksson - Umeå Budo-
klubb

Damer, -62 kg
Guld: Sara Svensson - Nacka JJK
Silver: Linda Lindström - Nacka JJK
Brons: Veronica Kumlin - Linköpings BK

Herrar, -62 kg
Guld: Jonas Rosell - Gävle JJ
Silver: Gustaf Nässén - Nacka JJK
Brons: Patrik Fondin - Herrljunga SJJ 

Herrar, -69 kg
Guld: Paul Persson - JJK Samurai

Johan Ingholt med en av de medaljer han vann 2006. Denna gång handlade 
det om silver i klassen för -77 kg i VM i Rotterdam. 
                    Foto: Henrik Johnsson

Silver: Henrik Swahn - IKSU SJJ
Brons: Joakim Vistam - Nacka JJK

Herrar, -77 kg
Guld: Johan Ingholt - Nybro KC/Team BN
Silver: Stefan Johansson - Linköpings BK
Brons: Mattias Alge - Sundsvalls BK

Herrar, -85 kg
Guld: Johnny Nilsson - Linköpings BK
Silver: Marcus Eriksson - Nacka JJK
Brons: Jonas Ungerbäck - Linköping BK

Herrar, +94 kg
Guld: Johan Jorup - Linköpings BK
Silver: Ville Illola - JJK Samurai
Brons: Peter Lundmark - Nacka JJK
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Kampsport

Ordföranden har ordet

Det gångna året var ett mycket positivt år för 

kampsportssektionen. Tillväxten är så klart god för de i 

förbundets ögon nya sporterna.

• FMA har 4 föreningar.

• Capoeira har växt från 17 till 18 föreningar.

• Kickboxningen har växt från 45 till 48 föreningar.

• Krav Maga har 3 föreningar.

• Shootfi ghting har växt från 1 till 2 föreningar

• Glima har 2 föreningar.

• Taidon har 15 föreningar

• Bujinkan har 25 föreningar

Totalt 117 föreningar .
August Wallén

Glima

Bakgrund
Glima blev medlem i Svenska Budo & Kampsportsför-

bundet 2005. Det fi nns för närvarande två glimaklubbar 

Bild från SM i Glima i hällregn på Öland sommaren 2006. Lars Magnar Enoksen och Egil Ahlgren tävlar i ryggtag.
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i Sverige; IK Sparta i Malmö och UMS Glima i Stock-

holm. Vi har sju tävlingsaktiva glimabrottare i Sverige, 

varav fem tävlar på internationell nivå.

Tävlingar

SM 12/8 i Eketorp på Öland.

Byxtag, öppen klass:

1. Olof Johansson, UMS Glima

2. Lars Magnar Enoksen, IK Sparta

3. Egil Ahlgren, IK Sparta

Ryggtag; 85kg:

1. Lars Magnar Enoksen, IK Sparta

2. Anders Ahlgren, UMS Glima

3. David Lundholm, UMS Glima

Ryggtag, öppen klass:

1. Olof Johansson, UMS Glima

2. Anders Ahlgren, UMS Glima

3. Anders Pettersson, UMS Glima

Icelandair Open 

Icelandair Open hölls den 29 oktober i Reykjavik på 

Island. Det var den första internationella lagtävlingen 
i glima och de deltagande länderna var Island, Sverige, 
Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Island 
ställde upp med fyra lag med deltagare från U20 lands-
laget, medan de andra länderna ställde upp med ett lag 
vardera. 

Det svenska landslaget bestod av de fem bästa från 

Svenska mästerskapet och var Lars Magnar Enoksen, 

Olof Johansson, David Lundholm, Egil Ahlgren och 

Jarmo Majorin. Sverige gjorde en storartad insats och 

tog silver, endast besegrade av det vinnande isländska 

laget. 

David Lundholm blev korad till tävlingens bäste 

brottare.

Resultat Icelandair Open:

1. Island U20 lag B

2. Sverige

3. Island U20 lag A

Framtida planer
Under 2007 kommer ett internationellt glimaförbund 
att bildas och planerna är att det första världsmästerska-
pet i Glima skall hållas 2008.

Shootfi ghting

Bakgrund
Shootfi ghting har under året växt från en klubb till tre 
klubbar. En tävling som sanktionerades av förbundet 
genomfördes under året.

Framtida planer
Till 2007 planeras en Shootfi ghting-liga med avslutande 
gala med titelmatcher om totalt 8 tävlingstillfällen. En 
instruktörskurs har färdigutvecklats och två tillfällen är 
än så länge inbokade varav ett tillfälle redan är fullbokat. 
Med dessa aktiviteter beräknas både antalet utövare och 
klubbar växa markant.

Bujinkan

2006 har varit ett år då vi har fokuserat på Jutaijutsu och 
Dakentaijutsu från Shinden fudo ryu. 

Många är de svenskar som under året har besökt 

Japan vid fl era tidpunkter och tagit med sig kunskaper 

hem. Det har gett oss här hemma en större bild av ut-

vecklingen som Hatsumi sensei har förmedlat.

Som andra svensk har Th omas Franzén blivit 

graderad till 15:e dan. Stort grattis! Han är, som många 

vet, en väl ansedd instruktör som under året rest runt i 

Europa och hållit ett antal läger.

Fler duktiga svenskar som varit i farten runt om i 

Europa är bland andra Mats Hjelm och Tomas Anders-

son. Mats har varit både i Turkiet och Lettland för att 

instruera och Tomas tog sig till Tjeckien för ett mycket 

uppskattat läger.

Vi har självklart också haft besök av många duk-

tiga instruktörer som t.ex. Mariette van der Vliet och 

Sveneric Bogsäter, Holland, Norman Smithers, Ed 

Martin, Sheila Haddad och Michael Pearce USA, Mark 

Lithgow och Pete Reynolds, Japan, Moti Nativ, Israel, 

Darren Horvath, Australien, Arnaud Cousergue, Frank-

rike, Lauri Jokinen, Finland, Lubos Pokorny, Tjeckien, 
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Steff en Frölich, Tyskland. Alla mycket kompetenta och 

med lång erfarenhet.

Ett stort tack till alla duktiga lägerarrangörer i lan-

det som ser till att vi får möjlighet att ta del av all denna 

kunskap

Det har även varit svenskar med på uppvisningar 

i Japan. Under en embu i Tokyo Budokan var tre 

svenskar, Mats Brickman, Urban Grundström och Kalle 

Ahlström uppe på mattan och visade sina kunskaper 

med spjut och svärd.

Vi har även hunnit med ett läger med inriktning på 

kvinnorna inom arten. Det blev ett trettiotal deltagare 

och arrangerades av To Nan Dojo med Sheila Haddad 

som instruktör.

På barnsidan har vi träningsgrupper för barn och 

ungdomar i Göteborg och Stockholm men hoppas att 

vår barnverksamhet skall öka i resten av landet under 

2007.

Kickboxning

Kickboxningskommittén
• Kickboxningsansvarig: Janeth Augustsson 

• Kassör: Sabrina Sedin 

• Tävlingsansvarig: Martin Eisengarten

• Förbundskapten: Magnus Svensson 

Andra funktionärer
• Rankingansvarig: Tony Berglund

• Webmaster: Roger Bjelk

• Ringdomarutbildare: Johan Öjeheim

Tävlingar

Förbundstävlingar, rankingbaserade: 

Februari tävlingen – Colosseum Kickboxing,  

       Skövde

Marscupen – Combat Academy, Täby

Aprilcupen – Ängelholms kickboxning, Ängelholm

SM –LC , FC FCLK Colosseum Kickboxing,   

       Skövde

Septembercupen – Ironman, Nordanstig

Oktobertävlingen – Ironman, Göteborg

Novembercupen – Stockholms kickboxning, Stock   

        holm

DM Skåne

Arrangör - Ängelholms kickboxning

Deltagare 7 klubbar = 28 LC-matcher 

-50kg Dam
1:a Th erese Gunnarsson (Ängelholms Kickboxningsklubb)
2:a Katarina Pettersson (Landskrona Asiatiska Förening)

-60kg Dam
1:a Maria Persson (Ängelholms Kickboxningsklubb)
2:a Emma Tyni (Fox-Malmö)
3:a Martina Hallenborg (Helsingborg Kick & Th ai)

+65kg Dam
1:a Sabrina Sedin Roskvist (Fighting Spirit Kickboxnings 

         klubb)
2:a Jenny Andersson (Helsingborg Kick & Th ai)

-57kg Herr
1:a Faisal Hootak (Fighting Spirit Kickboxningsklubb)
2:a Aboalfadhel Semaoi (Fighting Spirit Kickboxningsklubb)
3:a Tobias Persson (Ängelholms Kickboxningsklubb)

-69kg Herr
1:a Martin Eisengarten (Ängelholms Kickboxningsklubb)
2:a Edwin Pettersson (Landskrona Asiatiska Förening) 
3:a Andy Larsson (Landskrona Asiatiska Förening) 

-74kg Herr
1:a Emil Hossen (Ängelholms Kickboxningsklubb)
2:a Jonas Kalderstam (Fighting Spirit Kickboxningsklubb)
3:a Dennis Pedersen (Ängelholms Kickboxningsklubb)

-79kg Herr
1:a Olle Blomqvist (Ängelholms Kickboxningsklubb)
2:a Tony Berglund (Landskrona Asiatiska Förening)
3:a Dan Hilpold (Fighting Spirit Kickboxningsklubb)

Mats Brickman, Urban Grundström och Kalle Ahlström under en embu i 
Tokyo Budokan 
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-89kg Herr
1:a Leon Karlsson (Fox-Malmö)
2:a Conny Viberg (Wollsjö Kickboxing Club)

+94kg Herr 
1:a Niklas Uddenäs (Fox-Malmö)
2:a Mikael Khemiri (Ängelholms Kickboxningsklubb)

Bästa fi ghter blev: 
Aboalfadhel Semaoi (Fighting Spirit Kickboxningsklubb)

Bästa klubb blev:
1:a Ängelholms Kickboxningsklubb (19 poäng)
2:a Fighting Spirit Kickboxningsklubb (11 poäng)
3:a Landskrona Asiatiska Förening (7 poäng)

Dessutom har ett fl ertal andra tävlingar, som inte 

var rankingtävlingar, arrangerats runt om i landet.

Svenska Mästare 2006:

Damer 

-50 Th erese Gunnarsson, Ängelholm, guld 
Katarina Pettersson, Landskrona, silver 

-55 Sara Svensson Karlskrona guld 
Elisa Albinsson, Skövde, silver 
Kerstin Nordbeck, Karlskrona, brons 

-60 Maria Persson, Ängelholm, guld 
Marie Carlsson, Ängelholm, silver 
Lisa Gylemo, Linköping, brons 

-65 Ylva Lestander, Umeå, guld 
Anna Sörensson, Ängelholm, silver 

+65 Karin Edenius, Umeå, guld 
Sabrina Sedin Roskvist, Fighting Spirit, silver 

Herrar 

-57 Daniel Pettersson, Kalvhagen, guld 
Fredrik Nordqvist, Combat Academy, silver 

-63 John Johansson, Kalvhagen, guld 
Martin Eisengarten, Ängelholm, silver 
Daniel Karlsson, Skövde Colosseum, brons 

-69 Tomas Karlsson, Kalvhagen, guld 
Erik Johnsson, Linköping, silver 
Fredrik Neilan, Kalvhagen, brons 

-74 Emil Hossen, Ängelholm, guld 
Erik Oxelgren, Kalvhagen, silver 
Markus Karlsson, Skövde Colosseum, brons 

-79 Olle Blomqvist Ängelholm guld 

Christian Bohlin Ängelholm silver 

Tobias Castensson Kalvhagen, brons 

-84 Viktor Nord, Ironman, guld 

Tony Berglund, Landskrona, silver 
Janus Rommedahl, Linköping, brons 

-89 Christoff er Winslott, Combat Academy, guld 
Oscar Netterström, Karlhagen, silver 

+94 Mikael Bäckström, Skövde Colosseum, guld 
Marcus Johansson, Landskrona, silver 

Bästa klubb: Ängelholms kickboxning 

Bästa fi ghter: John Johansson Kalvhagen 

Titelmatch -56 FC 

Jenny Hardingz, Fighting Spirit VS 

Nilla Karlsson Stockholms kickboxning

Vinnare: Jenny Hardingz, Fighting Spirit

Träningsläger
Ett fl ertal läger har arrangerats av olika föreningar under 
året. Kickboxningskommittén har även arrangerat två  
landslagsläger. 

Utbildning
Tre poängdomarkurser och en ringdomarutbildning har 
arrangerats under 2006.

 

Landslaget
Jenny Har-
dingz tog silver 
i sin första 
profesionella 
VM-titelmatch 
på Sicilien mot 
den italienska 
fi ghtern Valeria 

Calabrese.

Tomas 

”Totto” Karls-
Landslaget i kickboxning 2006.
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son, Sveriges enda deltagare på EM i full kontakt-kick-

boxning i Lissabon gick två matcher. Först mot en turk 

som vunnit VM i fullkontakt två gånger. Turken var 

urstark, slog och sparkade hårt, men Totto besegrade 

honom. 

I följande match, efter 1,5 timmars vila mötte han 

Daniel Martin från Frankrike. Totto Karlsson förlorade 

på poäng med knapp marginal mot fransmannen som 

vunnit två VM, ett EM och varit obesegrad de senaste 

tre åren.

Sverige tog också två medaljer i kickboxnings EM 

i Makedonien. Mikael Backström -94kg (Colosseum, 

Skövde) - silver ochTerese Gunnarsson -50kg (Ängel-

holms kickboxning) - brons. 

I landslaget till EM i LC ingår följande:

-50kg Terese Gunnarsson Ängelholm kickboxning

-55kg Elisa Albinsson Colosseum, Skövde

-60kg Maria Persson Ängelholm, kickboxning

-63,5kg Tomas Karlsson Kalvhagens box center,  

        Karlskrona 

-63,5kg John Johansson Kalvhagens box center,  

        Karlskrona 

-65kg Sabrina Sedin Fighting Spirit, Malmö

-69kg Martin Eisengarten Ängelholm kickboxning

-70kg Karin Edenius Umeå Kampcenter IF

-74kg Emil Hossen Ängelholm kickboxning

-79kg Tony Berglund Landskrona Asiatiska 

-84kg Victor Nordh Ironman Göteborg

-94kg Mikael Bäckström Colosseum, Skövde

Lowkick

-60kg Jonas Ivung Fightcenter Linköping

Coacher

Magnus Svensson, förbundskapten

Kim Möller

Taido

2006 var ännu ett bra och spännande år för svensk taido. 
En höjdpunkt var lägret i Stockholm dit japanska in-
struktörer var inbjudna; Tani sensei 8 dan och Watanabe 
sensei 6 dan.

Styrelsen
Svensk taido består av 15 klubbar, samt fyra fi lialer. 
Årsmötet 2006 innebar några förändringar i styrelsen; 
exempelvis en ny kassör, vice ordförande och ledamot.

Ordförande: Henrik Johansson

Vice ordförande: Maria Larsson

Sekreterare: Clary Andersson

Kassör: Tobias Greby

Ledamot: Gunnar Cervin

Suppleanter: Ulf Karlsson, Hannes Kannisto och  

       Reine Persson

Revisorer: Marina Bragd och Linda Erlandsson

Valberedning: Robert Andersson

President: Mikael Jansson 6 dan Kyoshi

Kommittéer
PR-kommittén – Robert Andersson har tagit över 
ansvaret. Ulf har större delen av året jobbat med posten. 
Han har bland annat varit i kontakt med Henrik Harej, 
vilket har lett till två DVD-fi lmer från VM, en kort och 
en lång version.

Tävlingskommittén – ansvarig Maria Larsson. 

Kommittén består även av Henrik Johansson, Gunnar 

Cervin, Annika Nilsson och Clary Andersson. I år har 

ett nytt dokument börjat användas, en tävlingsmanual, 

detta är nya riktlinjer för rankingtävlingar och SM. Ma-

ria som har varit huvudansvarig har gjort ett kanonjobb 

med detta nya dokument som vi hoppas skall leda till en 

förbättring av taidon.

Utbildningskommittén har under år 2006 bestått 

av Hannes Kannisto, utbildningsansvarig. Under året har 

det arbetats med en uppdatering av kursmaterialet för 

Steg 1-kursen för att det ska stämma bättre med grade-

ringsbestämmelserna från 2005. Främst sker detta ge-

nom att skjuta tyngdpunkten mer mot hokei och kobo. 

Arbetet med kursmaterialet beräknas vara klart till 

början av 2007. Det har även arbetats med att få igång 

Steg 2-kursen. Detta har dock inte uppnåtts, utan be-

räknas komma igång under våren 2007. 

Det har under årets gång kommit in många kon-

struktiva förslag och idéer till utbildningskommittén, 

exempelvis har en databas över teknikövningar efterfrå-

gats. Detta kommer att arbetas med vid tillfälle.

En Steg 1-kurs har hållits under året. Denna gick 
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av stapeln i Växjö, 21-22/10, med Hannes Kannisto, 3 

dan, som kursledare. Deltagarna, 15 st, kom från Sedo-

kan Växjö IF och Tsunami dojo, Ed. 

Domarkommittén – Th omas Olsson är ansvarig. 

Övriga medlemamr i kommittén är Frank Ericsson, 

Mikael Jansson, Tommy Magnusson, Reine Persson 

och Björn Sjöberg. 

En C-domarkurs i har hållits i Henån under 2006.

Landslaget
Under året har det varit ett fl ertal landslagsläger. Lands-
lagstränare för damerna är Marlene Berglöv (2 dan) 
och biträdande landslagstränare Maria Tång (1 dan). 
Herrarnas landslagstränare är Kristian Ojala (4 dan). 
Landslagsledare är Annika Nilsson.

Tävlingar
Svenska mästare korades den 
29 april i Strömstad. Elva 
klubbar var representerade. 
Det var cirka 50 taidoutövare 
som kämpade om titlarna. 

På damsidan fi ck Sverige 

en dubbel mästarinna, Maria 

Tång (1 dan) tog guldet i 

både hokei (form) och jissen 

(kamp). Maria tävlade för 

taidoklubben Sensu Dojo, 

Strömstad. 

I herrarnas hokei vann Tobias Persson (2 dan) för 

Stenungsunds Taidoklubb Taidokan och i jissen tog 

Mikael Korths (4 dan renshi) Kullen Kampsportsför-

ening, guldmedaljen. Som bästa domare korades Frank 

Ericsson av landslagstränarna. Stilpris gick till Vera 

Littmarck, Malmö Taidoförening Saidaimon. 

Sveriges Television var på plats under SM:et. De 

intervjuade och fi lmade en hel del och samma kväll sän-

des ett reportage på sportnytt ifrån SM:et, om taido och 

framför allt om den dubbla svenska mästarinnan, Maria 

Tångs framgångar. 

Förutom SM hölls också Taikeis Öppna Mäster-

skap i Uddevalla, den största tävlingen i Sverige i antal 

tävlingsdeltagare – ca 100 stycken deltog 2006. 

I Henån hölls Orustpokalen, där Strömstadsklubben 

Sensu Dojo tog hem vandringspokalen och Kauko Cup 

hölls i Stenungsund och Strömstadsklubben Sensu Dojo 

blev även där bästa klubb, de vann vandringspokalen. 

Öresundsmästerskapen hölls i Köpenhamn med 

cirka 30 deltagare från Malmö, Kullen, Göteborg och 

Köpenhamn. Köpenhamn tog hem Öresundspokalen. I 

Strömstad höll Sensu Dojo sin årliga julcup där 

c:a 70 taidoka deltog. Sensu Dojo tog själva hem vand-

ringspokalen, och de har vunnit den tre år, så nu är den 

deras. Tävlingen lockade ovanligt många att ställa upp 

i laggrenarna, mycket positivt, då det ibland är lite tunt 

på den fronten. 

Efter årets sista tävling toppas rankingen på damsi-

dan av Maria Tång (hokei) Strömstad Sensu Dojo och 

Clary Andersson (jissen) Uddevalla Taidoklubb Taikei. 

På herrsidan är kampen hård, på delad första plats i 

hokei ligger Tobias Persson (Stenungsund Taidoklubb 

Taidokan) och Daniel Andersson (Uddevalla Taido-

klubb Taikei). I herrarnas jissen ligger Hannes Kan-

nisto, Göteborgs Taidoklubb, på delad första plats med 

Daniel Andersson, Uddevalla Taidoklubb Taikei. Nästa 

EM i taido kommer att gå i Holland under 2007.

Graderingar
Till första dan har Julian Dellerman och Patrik Persson 
graderat sig. Veera Littmarck har gått upp till andra dan.

Läger och kurser
Året startade med ett damläger i Uddevalla i januari, 
med Marlene Berglöv och Maria Tång som tränare. 
Lägret var mycket uppskattat. Vi har sett en ökning på 
antalet tävlande bland tjejerna i de lägre klasserna i år.

Finska Taidoförbundet hade 25-årsjubileum och 

fi rade detta med en tävling, läger och bankett i Tam-

merfors under påskhelgen den 14-16 april 2006. I 

jissentävlingen, som var enligt ett pool till cup system 

så alla fi ck gå minst fem matcher, deltog från Sverige 

Clary Andersson som gjorde en bra insats och kom 

tvåa. Tävlingslägrets tema var unsuko och hölls av två 

japanska instruktörer Okuyama sensei och Abe sensei. 

Från Sverige deltog Ulf Karlsson (som fi ck hoppa in 

som japansk översättare), Kristian Ojala, Annika Nils-

son, Reine Persson och Clary Andersson. Efter lägret 

stannade Ulf Karlsson kvar och höll ett pass taido på 

Helsingfors Universitets taidoklubb.

De tre som graderades på Taikei.
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Kristi himmelsfärdslägret hölls i Malmö.
I sommar höll Stockholmsklubben Taikai sommarlä-
ger, med toppinstruktörerna: Tani sensei, 8 dan hanshi, 
Watanabe sensei, 6 dan kyoshi, Mikael Jansson, 6 dan 
kyoshi och Ulf Karlsson 5 dan renshi. Lägret lockade 
folk från när och fj ärran. Förutom svenskar kom delta-
gare från Finland, Holland, Portugal och USA. Drygt 
60 personer deltog.

Det årliga Halloweenlägret i Göteborg lockade 

drygt 50 utövare. Instruktörer var främst Kristian Ojala 

och Marlene Berglöv och lägret var kombinerat med ett 

landslagsläger. Instruerade gjorde även Daniel Anders-

son, Hannes Kannisto och Clary Andersson. På kvällen 

var det myspys vid långbordet, som var dukat med sushi. 

Det var också maskerad och många hade klätt ut sig. En 

tävling hölls också i yakusoku sotai för 0—5 kyu.

Juniortaidoläger hölls i Göteborg den 2 november, 

utöver Göteborgs taidoka deltog också barn från Ed. 

Totalt 16 barn deltog och tränade hårt en heldag. In-

struktörer var Jane Koskinen och Maria Hjelm. Robert 

och Calle från Stockholm dök upp och hjälpte också till 

att instruera. 

Nämnvärt
Svenska Budo- och Kampsportsförbundets årstämma 
gick av stapeln i Stockholm den 18 mars. Hannes Kan-
nisto och Henrik Johansson var där. 

På vår hemsida (www.taido.nu) fi nns nu en webbu-

tik och diskussionsforum för medlemmarna.

Andreas Hultemo, Kristian Ojala, Mikael Korts och 

Daniel Andersson var i Helsingborg den 25 mars och 

deltog i en gala som arrangerades av Kaisho Budoklubb 

i samarbete med Fighter Magazine och fi lmades av Via-

sat, reportaget sändes på Viasat Sport 3 den 17 april. 

En klubbutvecklingsträff  har hållits i år på Motell 

Vätterleden. Helgen resulterade i fl era bra idéer, uppslag 

och konkreta planer för framtiden; bland annat bestäm-

des att det ska arrangeras ett Sverigeläger sista helgen i 

januari. Lägret skall hållas av kyoshi, tävling för renshi 

och träning för alla grader, en förhoppning är att vi i 

framtiden kan ha alla dangraderingar på detta gemen-

samma årliga läger. 

I september hölls en budogala i Göteborgs konsert-

hus, arrangerad av Göteborgs Budo- och Kampsports-

förbund. Kristian Ojala, Hannes Kannisto och Patrik 

Persson deltog från Göteborgs Taidoklubb. De gjorde 

en mycket snygg uppvisning. 

I september var Maria Larsson och Mikael Jansson 

på WTF-möte i Portugal.

I oktober fi rade Strömstadsklubben Sensu Dojo 

15 års jubileum. Det gjorde de genom att bjuda in alla 

taidoka i hela landet. Cirka 55 personer kom och fi rade 

med en middag och tårta. Många roliga lekar höll stäm-

ningen på topp. 

Svensk taido har aldrig varit större än nu, förra året 

passerade vi 500-strecket i medlemsantal. Nu har vi 

passerat 600 medlemmar. Vår vision är att år 2008 vara 

1.000 medlemmar.

FMA

FMA har 4 föreningar i förbundet men har varit inak-
tiva på förbundsnivå.

Capoeira

Capoeria har under året växt med en klubb från 17 till 
18 men harannars varit inaktiva på förbundsnivå.

Krav Maga

Krav Maga har 2 föreningar i förbundet men har varit 
inaktiva på förbundsnivå.

Uppvisning i capoeira på Heron City söder om Stockholm våren 2006.
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Karate
Styrelsen har sedan årsstämman i mars 2006 bestått av 
ordförande Urban Andersson, sekreterare Jonas Bengts-
son, kassör Michael Bergman, ledamot Anders Petters-
son (shorinjikempo) och ledamot Karin Sökare, supple-
anter har varit Kristina Ullgren och Bengt Zachrisson. 
Styrelsen har under 2006 sammanträtt 10 gånger. 

Styrelsen har återinsatt domarkommittén och 

upprättat ett direktiv för verksamheten. Det har även 

inrättats ett direktiv för landslagsledningen. Ny re-

gionsamordnare har utsetts och en översyn av befi ntliga 

verksamheter har genomförts. Ett regiondirektiv har 

upprättats. Mindre åtgärder har även gjorts gällande täv-

lingsreglemente, ny blankett för sanktionsansökan, etc. 

Vi har begärt och fått undantag för att tävlingsarrangören 

skall tillhandahålla läkare vid katatävlingar. Stort arbete 

har lagts på karatesektionens hemsida som fått ny layout. 

Webbansvarig är Anders Pettersson.

Internationell verksamhet

Nordiska mästerskapen, NM, i Karate genomfördes i 
Göteborg den 21 april. Tävlingen arrangerades i samar-
bete med Göteborg Kan Zen Kai karateklubb som sköt-
te sina åtaganden på ett förtjänstfullt sätt. I samband 
med NM genomfördes även ett träningsutbyte mellan 
de nordiska landslagen. Under Europamästerskapet i 

Vanessa Guiterrez (tv) och Cecilia Fager på landslagsläger i Stockholm. De värmer upp med teknik mot teknik i shikodachi.
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Stavanger stadgades planeringen för kommande NM 
vid ett möte mellan företrädare för Norge, Island, Fin-

land och Sverige. Ordförande har representerat sektio-

nen på kongresserna vid europamästerskapen i Stavanger 

och världsmästerskapen i Tammerfors. För 2007 har 

internationella stimulansbidrag sökts från Riksidrotts-

förbundet för detta. Samtal och goda kontakter med 

företrädare för karatens europa- och världsorganisationer 

har etablerats och det har framkommit att Sverige har 

möjlighet att arrangera ett större mästerskap. Styrelsens 

åsikt är att detta får bero tills vi känner att vi har möjlig-

het att genomföra ett projekt av sådan storlek. 

PR- och marknadsföring

Efter förvånansvärt lite arbete fi ck styrelsen SVT intres-
serade att göra ett reportage om det svenska landslaget i 
samband med VM. Ett samarbete med medieprogram-
met vid Fredrika Bremergymnasierna har inletts. VM 
och junior/lag-SM i Ystad har dokumenterats och delar 
av detta fi nns nu på sektionens hemsida. En PR- och 
marknadsföringskommitté som ska profi lera karaten och 
öka det massmediala intresset har tillsatts.

Projekt

Trots hårt arbete av Karateligans initiativtagare fi ck detta 
projekt tyvärr ändå läggas ner. Styrelsen tackar dem för 
deras arbete och hoppas att de återkommer med nya 

tag när tiden är mogen. Det beslutades att arrangera ett 

Sverigeläger i karate under 2006. Tyvärr kunde vi inte 

enas om ett gemensamt datum men det pågår arbete för 

att hitta ett datum under våren 2007. Avslutningsvis vill 

vi tacka alla klubbledare för era insatser under året.

Landslaget

Landslagets verksamhetsberättelse är i huvudsak från 
slutet av mars, då Johan Scheuer och Johan Backteman 
tillträdde som förbundskaptener för kumite och kata.

Tävlingar
Paris Open Golden league, 15 januari

Christian Koivumaa erövrade bronsmedaljen i -80 kg i 
denna prestigefyllda tävling. En smakstart på året!

Dutch Open, 10 – 12 mars

Joanna Stassos tog bronsmedalj i damernas + 60 kg. En 
lika god fortsättning på säsongen.

NM, Göteborg, 22 april

På nordiska mästerskapen i Göteborg var Sverige, Nor-
ge, Finland och Danmark representerade. Sverige och 
Finland hade gemensamt träningsläger på fredagen och 
på söndagen. Under lördagen var Sverige representerat 
av de fl esta truppmedlemmarna, både junior och senior. 

Resultatmässigt blev det en bra tävling med guld i 

båda kataklasserna för Georgios Laine och Anna Hell-

ström, Sabina Topalovic i damer  -60 kg, Kalate Akolor 

i herrar – 75 kg, Celal Celepli i herrar – 80 kg samt 

Joanna Stassos, Stephanie Kaup och Sabina Topalovic i 

damernas lagkumite. Dess-

utom bärgades ett silver och 

11 brons.

EM, Stavanger, 5-7 maj

Truppen bestod av Georgios 
Laine och Anna Hellström i 
kata, Said Bolbolpoor herrar 
-65, Sadik Sadik herrar -70, 
Kalate Akolor herrar -75, 
Christian Koivumaa herrar 
-80, Alexander Gomez her-
rar +80, Celal Celepli herrar 

öppen, samt Stephanie Kaup, 
damer -60, Joanna Stassos da-

mer +60 och Sabina Topalovic damer öppen. Tävlingen 

var resultatmässigt ingen framgång för truppen som 

helhet, men Sabina Topalovic avancerade till kvartsfi nal 

och Sadik Sadik till den andra omgången. I lagtävling-

arna mötte herrarna Portugal och damerna Ryssland.

British Open, London, 2-3 september
På British Open deltog kumitelandslaget med bred 
trupp. Tävlingen ingick i VM-uppladdningen. Det in-
ternationella motståndet utgjordes främst av Frankrike, 
Norge och Belgien, förutom England. 

Guld

Stephanie Kaup, damer -60 kg junior, -60 kg senior    

       och senior öppen klass
Silver

Joanna Stassos, damer öppen klass

Christian Koivumaa med brons-
medaljen från Paris Open
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Julia Nilsson, damer +60 kg junior
Brons

Niklas Andersson i kumite herrar -65 kg junior

Bleard Amagjekaj i kumite herrar +75 kg kadetter

Simon Sköld i kumite herrar -65 kg senior

Christan Koivumaa i kumite herrar -80 kg senior

Peter Jumrukowski i kumite herrar öppen klass  

       senior

Joanna Stassos i kumite damer +60 kg senior

Herrar lagkumite juniorer

Damer lagkumite seniorer 

Finnish Open, Tammerfors, 9-10 september

Här fi ck den nya ”provtruppen” för katalandslaget chans 
att visa sin förmåga. Det blev ett mycket fi nt utfall 
resultatmässigt från deras sida. Samtliga medaljer utom 
Annas kom från den gruppen.

Silver

Anna Hellström damer senior

Lisa Palm damer junior

Marcus Lindqvist herrar junior

Robin Nyholm herrar yngre junior

Brons

Cecilia  Fager yngre junior

German Open, Hanau, 23-24 september

Tävlingen ingår i karate golden league, som är en liga 
bestående av fyra deltävlingar där deltagarna samlar 
poäng för att vinna en totalseger för året. Reglerna är 
något modifi erade jämfört med WKF-reglerna. Även 
denna tävling ingick i truppens VM-uppladdning. Det 
internationella motståndet var starkt med 570 utövare 

från 38 länder. Resultatmässigt lovade tävlingen gott 

inför VM; alldenstund Sverige blev utan medaljer var 

fyra av deltagarna i bronsmatch: Georgios Laine i kata, 

Marcus Herou i kumite +80 kg, Christian Koivumaa i 

herrar -80 kg samt Stephanie Kaup i damer -60kg.

VM, Tammerfors, 12-15 oktober

Truppen bestod av Georgios Laine och Anna Hellström 
i kata, Said Bolbolpoor herrar -65, Sadik Sadik her-
rar -70, Kalate Akolor herrar -75, Christian Koivumaa 
herrar -80, Miroslav Femic herrar +80, Marcus Herou 
herrar öppen, samt Gülsah Akdag, damer -53, Stephanie 
Kaup, damer -60, Joanna Stassos, damer +60 och Sabina 

Topalovic damer öppen. I herrarnas lagtävling deltog 
även Alexander Gomez, Aleksandar Subosic och Daniel 
Kibe. Th omas Huldén tävlade i herrar -60 kg på egen 

bekostnad. Även vid detta tillfälle uteblev framgångarna. 

Den bästa enskilda insatsen stod Stephanie Kaup för, då 

hon vann sin första omgång mot Venezuela men förlo-

rade i andra omgången mot Kanada som gick till fi nal. 

Slutligen gick hon i återkvalet mot Frankrike, där hon 

tappade med en poäng. 

Landskamp Norge-Sverige, Oslo, 11 november

Landskampen hölls som en lagtävling med ett senior-
lag för herrar, juniorlag för herrar samt ett juniorlag för 
damer. Deltagare i seniorlaget var Peter Jumrukowski, 
Niklas Andersson, Alexander Lindahl, Marcus Herou 

och Simon Sköld. I herrarnas juniorlag ingick Bleard 
Amagjekaj, Niklas Andersson, Tim Hjelte, Simon Sköld 
och Kenny Carlsson. Damernas juniorlag bestod av 
Gülsah Akdag, Emelie Persson och Helena Ergun.

Enligt fl era omdömen gjorde framför allt Gülsah 

den starkaste insatsen. Tillförordnad coach och resear-

rangör var regionansvarige Miroslav Femic. Ett stort 

tack till honom!

Landslagsläger
Den första samlingen skedde den 1 april gemensamt för 

kata och kumite på Bosön. Därefter genomfördes ett 

Katatruppen på Nordiska mästerskapen i Göteborg.
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lyckat gemensamt läger med Finlands landslagstrupp 

i samband med NM i Göteborg den 21-23 april. Vi 

utbytte erfarenheter och skapade kontakter. 

Kata- och kumitetrupperna hade även ett läger 

på Bosön den 16-18 juni där vi genomförde tester för 

medlemmarna för att kolla fysisk status och utvecklings-

möjligheter. 

Den 12-13 augusti hölls ett öppet kumiteläger i 

Malmö, dit aspiranter till landslaget var inbjudna att 

träna tillsammans med den ordinarie truppen. Flera 

nya truppmedlemmar togs ut, de fl esta juniorer. Stort 

tack till Enighet Sportcenter och Leif Almö som lät oss 

disponera lokalerna utan ersättning.

Eric Ericsson tillträdde som fystränare för landsla-

get, och höll instruktion med kumitetruppen.

Uppladdningslägret inför VM den 30 sep-1 okt 

hölls på Svea Budocenter. Även denna gång kata/ku-

mite gemensamt. Stort tack till Tamas Weber som lät 

oss disponera lokalerna utan ersättning.

Katatruppen hade ett öppet läger i Umeå där en 

ny provintagning till truppen genomfördes. På läg-

ret  lyckades sex utövare kvala in till truppen på prov. 

Dessa utövare kommer att hållas under uppsikt fram till 

våren 2007 där ett slutligt besked om deras medverkan 

i landslaget ges. Det planerade lägret den 2-3 december 

fi ck tyvärr utgå på grund av att de ekonomiska förutsätt-

ningarna saknades.

Sponsring och ekonomi

Sponsringsavtalet med Adidas löper ut under sommaren 
2007. De mest efterfrågade produkterna är skydd och 
dräkter, och därför förs diskussion med Adidas om att 
omvandla en del av de i kontraktet föreslagna persed-
larna till motsvarande värde i form av skydd och dräk-
ter. En ny landslagsoverall skall tas fram tidigt 2007, 
eftersom den gamla varianten har tagit slut och nya inte 
planeras från Adidas.

Ett sponsringsavtal har tecknats med WSP, som 

är ett konsultföretag inom byggprojektering med 2.000 

anställda i Sverige. Avtalet, som är på 30.000 kr, har 

utarbetats av Johan Scheuer. Motprestationen består 

huvudsakligen i företagets logotype på landslagets trä-

ningsoverall samt att företagets Malmöavdelningar äger 

rätt att få träningsinstruktion eller uppvisningar vid fyra 

tillfällen under perioden december 2006 till december 

2007.

Domarkommittén (Dk)

Verksamhetsåret startade med att styrelsen presente-
rade ett skriftligt direktiv för Dk samt en omfattande 
organisationsförändring. En domarkommitté tillsattes, 
ordförande, Ove Viggedal samt ledamot Javier Escalante 

senare under året kompletterades Dk med ytterligare en 

sekreterare, Fredrik Ålander. Det licenssystem som fun-

nits i Sverige under alla år, A, B, C-licens omstrukture-

rades och vi tillämpar nu i stort sett samma system som 

fi nns internationellt inom WKF/EKF med; 

Referee samt Judge A och Judge B - licenser. Nya 

domarböcker har tryckts upp och delades ut i samband 

med revidering och införandet av det nya licenssystemet. 

En förändring i barnregeltillägget, som har utarbetats 

och testats vid internationella tävlingar i Eslöv, träder i 

kraft 2007. 

Dk har fortsatt samarbetet med landslaget och 

deltagit vid två landslagssamlingar och bl.a. dömt vid 

matchträning både i kumite och kata på Bosön i Stock-

holm samt i Malmö. 

En större revidering av regeltillägg och tävlingsreg-

lementet har också påbörjats.

Som utbildare under året har förutom Dk ledamö-

terna även Peter Sahlberg tjänstgjort.

Genomförda utbildningar under året
7 – 8 oktober Kumitedomarkurs till Judge A och Judge 
B i Linköping
28 -29 oktober Katadomarkurs till Judge B i Göteborg

    

Internationell representation
Javier Escalante representerade Sverige vid Paris Open 
(Golden League) Junior-EM i Montenegro (som 
EKF representant), vid Dutch Open (Golden League), 
senior-EM i Norge (som EKF representant), German 
Open (Golden League) samt senior-VM i Finland (som 
WKF-representant).

Fredrik Ålander representerade Sverige vid Dutch 

Open (Golden League) samt  Senior-EM i Norge.

Ove Viggedal representerade Sverige vid Paris 

Open (Golden League), vid  Junior-EM i Montenegro, 
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senior-EM i Norge, Region-EM Lag i Frankrike, Ger-

man Open (Golden League) samt senior-VM i Finland. 

Peter Sahlberg representerade Sverige vid Junior-

EM i Montenegro, Senior-EM Norge samt Finnish 

Open. Azem Barakovic representerade Sverige vid Fin-

nish Open. 

World Karate Federation/European Karate 
Federation
Javier Escalante har under året tjänstgjort som sekrete-

rare i både WKF/EKF Referee Commission i samband 

med VM och EM.

Ove Viggedal godkändes som WKF Kumite Judge 

B vid domarkursen i samband med VM i Finland.

Peter Sahlberg godkändes som EKF Kumite Judge 

A vid domarkursen i samband med EM i Norge. 

Domarkommittén vill ta tillfället i akt att tacka alla 

domare för ett väl utfört arbete samt hoppas på ett fort-

satt gott samarbete med våra tävlingsarrangörer. 

Shorinjikempo

Det fi nns för närvarande 10 Shorinjikempoföreningar 
i Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar 
representerats i kommittén av:

Ordförande: Anders Pettersson

Sekreterare: Peter Hansen

Kassör: Pontus Haglund

Ledamot: Lotta Wersäll

Ledamot: Robert Persson

Ledamot: Th omas Edlind

Ledamot: Jesper Helander

Suppleant: Staff an Persson

Valberedningen har varit Lovisa Johnson (samman-

kallande), Kalle Henriksson och Roger Bergfoth.

Revisorer har varit Lars Isaksson (sammankallande) 

och Niklas Pettersson.

Kommittén har under verksamhetsåret haft tre pro-

tokollförda möten förutom årsmötet. Det har dock varit 

ett stort antal informella kontakter mellan kommitténs 

medlemmar. Den huvudsakliga korrespondensen sköts 

via e-post eller telefon.

Tillväxt
Den senaste föreningen Shorinjikempo Stockholm 
Norra Shibu, som kom med i förbundet under början av 
2006, har utvecklats framgångsrikt och ett tiotal utövare 
graderades i denna förening innan jul. 

När det gäller det totala medlemsantalet har det 

varit relativt oförändrat under året. Den träningsgrupp 

som fi nns i Skövde har legat nere större delen av året 

då ansvarig haft utlandstjänstgöring, men förhopp-

ningen är att verksamhet kan komma igång igen under 

2007. 

Övrigt arbete
Arbetet med att utveckla vår hemsida, www.shorinji-
kempo.org, har gått framåt med artiklar och mer infor-

mation om Shorinjikempo och våra aktiviteter.

Arbetet med att översätta boken Shorinjikempo 

Tokuhon, som skall ersätta Fukudoku-hon, är i sitt 

slutskede och översättningen granskas inför kommande 

tryckning.

Träningsläger
Det har hållits ett nationellt läger under året i samband 
med SM-tävlingarna i Haninge i april. Instruerade 
gjorde Anders Pettersson 5 Dan och Alexander Tilly 4 
Dan. 

Lägret samlade drygt 80 deltagare och samtliga 

föreningar i landet var representerade. 

Alex Tilly och Viktor Karlholm vann yudansha-klassen i SM i shorinjikempo  
i april 2006.
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Det har också förekommit fl era mindre lokala trä-

ningsläger på fl era platser i landet. 

Årets stor händelse på lägerfronten var höstens gas-

shuku (träningsläger) i Karlstad. Lägret hade status som 

erkänd WSKO-gasshuku och Hiate-sensei (Seihanshi 7 

Dan och offi  ciell WSKO-instruktör) från Atsugi-doin 

i Japan var huvudinstruktör. Med Hiate-sensei följde 

även nio japanska kenshi som med stor iver delade med 

sig av sina kunskaper. Som gästinstruktör fanns även 

John McCulloch, Daikenshi 5 Dan, från Toronto. 

Svenska instruktörer var Anders Pettersson Dai-

kenshi 5 Dan och Åke Olsson Seikenshi 4 Dan. 

Denna gasshuku samlade drygt 100 deltagare, varav 

ett fl ertal utländska besökare från England, Skottland, 

Kanada, Japan, Tyskland och Finland.

Tävlingar
SM arrangerades i april av Haninge Shibu.

Kyukenshi (ikkyu och lägre)

1. Aleksandar Mladenovic & Sofi a Lindberg, 

Haninge

2. Martin Hakska & Johan Fant, Stockholm Södra

3. Henrik Persson & Anders Davidsson, Karlstad

Yudansha (shodan och högre)

1. Alex Tilly & Viktor Karlholm, Stockholm Södra

2. Anna Hildebrand & Lovisa Jonsson, Stockholms

Studenter

3. Hanna Svedberg & Lotta Wersäll, Stockholm

Södra

Samtidigt som SM hölls även RM i tandoku embu 

(ensam form).

Minarai-sankyu (nybörjare - 3 kyu)

1. Simon Asplund, Haninge

2. Mikael Wirén, Stockholm Södra

3. Jan Softa, Stockholm Södra

Nikyu-ikkyu (2 kyu - 1 kyu)

1. Henrik Persson, Karlstad

2. Anders D, Karlstad

3. Johan Sandberg, Stockholm Södra

Yudansha (shodan och högre)

1. Alexander Tilly, Stockholm Södra

2. Viktor Karlholm, Stockholm Södra

3. Per Lindblom, Uppsala

Graderingar
Följande personer har under verksamhetsåret erhållit 
dangrader:

Junkenshi Shodan (1:a dan)

Patrik Zetterlund, Haninge

Per Svensson, Karlstad Shibu

Axel Norell, Karlstad Shibu

Jörgen Andersson, Karlstad Studenter Shibu

Johan Sandberg, Stockholm Södra Shibu

Joakim Christophersson, Stockholm Södra Shibu

Chukenshi Sandan (3:e dan)

Martin Allerby, Göteborg

Aktiva Yudansha

Shorinjikempo har för närvarande:

5 dan 2 st.

4 dan 9 st.

3 dan 5 st. 

2 dan 12 st. 

1 dan 32 st.

Hiate-sensei instruerade på gasshuku i Karlstad.
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Kendo

Centralt

Styrelse och kommittéer
Kendosektionens styrelse har för verksamhetsåret
2006 bestått av:
Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Christian Strandberg
Kassör: Nicke Rydgren
Ledamot kendo: Dan Fujii
Ledamot iaido: Mattias Ferndahl
Ledamot jodo: Mikael Almeblad
Ledamot naginata: Jakob Ryngen
Ledamot kyudo: Jan Graaf
Suppleant 1: Rosemari Södergren
Suppleant 2: Jakob Nobuoka

Anette Persson Sunje har varit adjungerad registeran-
svarig för sektionen. Rosemari Södergren har dessutom 
varit webbansvarig.

Valberedningen har bestått av Nils Björkegård 

(sammankallande), Hanna Westesson och Christian 

Lund.

Allmänt
Under året trädde den nya lagen om tillståndsplikt för 
kampsportmatcher med tekniker mot huvudet i kraft. 
Detta innebar för kendosektionens idrotter att förbun-
det sökte och fi ck tillsvidaretillstånd för shiai i kendo 
och naginata till länsstyrelsen i Örebro. För detta syfte 
framställdes generiska tävlingsregler för kendo och 
naginata.

Dessutom antogs förslaget från förbundets medi-

Ylva Leonardz (tv) tränar keiko mot tvåfaldige belgiske europamästaren Tyl Dermine vid ett internationellt naginataseminarium i Uppsala hösten 2006.  
                  Foto: Mathias Kunto
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cinska kommitté om krav på legitimerad läkare vid 

tävlingar. Shiai i kendo och naginata omfattas av detta 

beslut. 

Revideringar av kendosektionens övriga styrande 

dokument har genomförts och pågår alltjämt.

Representation
Sverige var under 2006 representerat av ordförande både 
vid European Kendo Federation (EKF) General As-
sembly (GA) i Bryssel i februari samt vid International 
Kendo Federation (FIK) GA i Taipei i december. 

Bland de saker som togs upp vid FIK:s GA kan 

nämnas:

• att vi genom det nyvunna medlemskapet i GAISF 
också ansluter oss till WADA:s dopningreglemente,
• att FIK:s standardregler för graderingar har revide-
rats. Ändringarna är ringa och kommer att införas i 
kendosektionens graderingsregler för kendo, iaido och 
jodo,
• att nästa kendo-VM kommer att hållas i Brasilien 
2009,
• att den engelska översättningen av FIK:s tävlingsregler 
för kendo har reviderats.

Sverige representerades av kyudoansvarig vid inrät-

tandet av International Kyudo Federation (IKYF).

Sverige var också representerat vid årsmötena i 

International Naginata Federation (INF) och European 

Naginata Federation (ENF) av naginataansvarig.

Register
Registret har strukturerats om för att bättre synliggöra 
aktiva utövare. Gamla grader för inaktiva utövare arki-
veras och alla personer med dangrad sorteras fram. Varje 
idrott har en eller fl era egna pärmar.

Separat fi nns nu även alla dangrader oavsett art. 

Dessa är sorterade per S-nr och korrelerar därmed i 

princip med EKF:s gröna bok.

En ”blankettkurs” har hållits för kendoaktiva på 

initiativ från kendoansvarig. Frågor och kommentarer 

under kursen har givit inspiration till förbättringar.

Blanketterna för graderingar har återigen upp-

daterats. Nu fi nns det separata sammanställningar för 

kyu- respektive dan-gradering. Graderingsunderlags-

blanketten används inte längre vid gradering till dangrad 

för kendo, iaido eller jodo. Där används EKF:s gröna 

blankett. Kyudo och naginata har fått en egen under-

lagsblankett. 

Kendo

Under året har fokus varit på att få igång det nationella 
träningslägret som ersättning för de s.k. Tranåslägren 
som förut arrangerades av Kendolandslagets vänner. 

Två läger har hållits i Uppsala, ett i mars och ett i 

september, båda lägren lockade till sig ca 60-80 delta-

gare från hela landet. 

Tack vare det centrala läget har kendokas både från 

norr och söder hittat till lägret vilket är väldigt roligt. 

Instruktörslägret gick in på sitt andra år, i år med 

Bild från match i SM i kendo november 2006. 
                 Foto: Magnus Johansson
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tema ”instruktör och graderingsadministration”. Ca 40 

instruktörer medverkade på kursen. 

Sektionen har även arbetat med att omarbeta täv-

lingsreglementet för SM samt att ta fram ett generellt 

tävlingsreglemente för kendo. I och med det nya SM-

reglementet så infördes en ny juniorklass för åldrarna 

14-17 år, samt en begränsning i antalet ”lag” som varje 

förening fi ck delta med. 

Landslaget
Coacherna Joakim Håhl och Kumi Sato Håhl har 
fortsatt att bygga upp landslaget mot VM i Taiwan 
och efterkommande EM i Portugal. Under året er-
satte Peregrin Albertsson Stuart Bäck som landslagets 
manager.

Läger
Följande nationella läger har hållits under 2006.

• Vårriksläger i Uppsala med Mats Wahlqvist m fl . (ar-
rangör Kendosektionen och KFUM Uppsala)
• Nationell instruktörskurs med Mats Wahlqvist m.fl . 
13-15 maj (arrangör Kendosektionen och FSKA)
• Hirakawa-sensei läger, 12-14 augusti (arrangör GAK 
Enighet)
• Höstriksläger i Uppsala med Björn Gustavsson och 
Bob Harris (arrangör Kendosektionen och KFUM 
Uppsala).

Tävlingar
Följande nationella tävlingar har hållits: Sugo Cup, 
Scandinavian Goodwill Competition, Stockholm Kendo 
Open, samt SM. Till dessa nationella tävlingar tillkom-
mer lokala och regionala tävlingar.

Kendo-VM
Damernas lag kom tvåa i poolen efter en förlust - mot 
Kanada och en vinst - mot Th ailand. De mötte då 
Taiwan men förlorade efter en hård match. Sverige fi ck 
mycket beröm av senseierna för vår utveckling på damsi-
dan. 

Herrarnas lag kom etta i poolen efter att ha vunnit 

mot Venezuela och Tjeckien. I åttondelen vann laget 

en jämn match mot Australien, där Australien inledde 

starkt och vann de två första matcherna. 

Nykomlingen Erik Samuelsson vände och vann 

sin match med 2-0. Nils Björkegård och kapten Nicke 

Rydgren följde upp med vinster och segern 3-2 var 

klar. 

I kvartsfi nalen mötte Sverige Japan och gjorde en 

bra match men förlorade mot de regerande mästarna. 

Erik Samuelsson glänste igen genom att knipa ett poäng 

i sin match. Herrlaget tog fram det bästa ur sin kendo 

och fi ck fi n återkoppling bl.a. från japanernas landslags-

coach.

För sin insats belönades Samuelsson med fi ghting 

spirit-pris, något som är en extremt stor ära på en så stor 

tävling som VM. USA skrällde genom att slå Japan i 

semifi nalen. USA förlorade sedan mot Korea i fi nalen. 

Taiwan kom på delad tredjeplats. 

Iaido

2006 har varit ett expansivt år för iaidon. Både anta-
let utövare samt aktiviter har ökat, med bl.a. många 
utmärkta läger anordnade av fl era olika klubbar ute i 
landet.

Landslaget
Landslagsledningen har under året utgjorts av Mike 
Henry, coach och Christina Gillberg, manager. Följande 
öppna landslagsläger hölls:

• Öppet landslagsläger 18-19 februari (arrangör coach 
och Linköpings budoklubb)
• Öppet landslagsläger 29-30 april (arrangör coach och 
Falkenbergs budoklubb)

Läger
Följande större läger har hållits under året:

• Kendo / Iaidoläger i Göteborg 18-19 februari (ar-
rangör Iaidoföreningen Shinken)
• Kendo och Iaido läger i Jönköping 14-15 april (ar-
rangör HKK Iaido/Kendo och Komaki Iai Kendofören-
ing
• Göteborg Iaido&Jodo Sommarseminarie, 8-11 juni 
(arrangör Shobukan)
• Hirakawa-sensei läger, 12-14 augusti (arrangör GAK 
Enighet)
• Kimura-sensei läger 12-20 augusti (arrangör Komaki 
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Iai Kendoförening och Kalhälls Aikido- och Iaido-
klubb)
• Kenikoshukai-läger 7-8 oktober, Göteborg (arrangör 
arrangör Iaidoföreningen Shinken och Komaki Iai Ken-
doförening)
• Iaido- och kendoläger i Bålsta 25-26 november (ar-
rangör Komaki Iai Kendoförening och Wäsby Kendo-
förening)
• Decemberläger i Göteborg, 1-3 december (arrangör 
Shobukan)

Iaido-SM
SM, som hölls i Vallentuna av FSKA, hade rekordstort 
antal deltagare både räknat i antalet utövare (61) samt 
deltagande klubbar (13 st).

Iaido-EM
2006 års EM hölls i Brighton, England och gav en 
bronsmedalj till Matti Pajaujis som tävlade i yondan-
klassen. Takao Momiyama och Rolf Radakovits repre-
senterade Sverige som domare under tävlingen.

Jodo

Läger, tävling och gradering i Sigtuna
Årets första jodoaktivitet arrangerades av Shigukan IF 
den 18-19 februari i Sigtuna fritidscenters sporthall. 
Totalt deltog 27 personer på lägret, som var uppdelat 
träning,  tävling och gradering. 

Takao Momiyama och Rolf Radakovits instruerade 

deltagare från åtta klubbar. Syftet med tävlingen var att 

ge erfarenhet inför vårens RM och höstens EM. Det var 

14 jodokas från fyra olika klubbar som deltog i tävlingen 

som genomfördes i en klass, men som i övrigt följde 

samma modell som EM. 

Under söndagen gavs även möjlighet till gradering 

upp till 1 dan. 

Jodo-RM
I maj hölls jodo RM i Vallentuna. Domarpanelen bestod 
av 5 domare med lägst 4 dan; Huvuddomare Takao Mo-
miyama, 6 dan, Rolf Radakovits, 5 dan, Istvan Gubas, 
5 dan, Örs Gubas, 4 dan och Mikael Almeblad, 4 dan. 
Under söndagen gavs även möjlighet till gradering upp 
till 1 dan.

Kombinerade läger
I juni 2006 anordnade Shobukan ett kombinerat iaido- 
och jodoläger på västkusten med René Amersfoort, 7 
dan, Takao Momiyama, 6 dan och Rolf Radakovits, 5 
dan. Lägret lockade ett stort antal besökare från hela 
Sverige och även från Finland. 

Shobukan anordnade även ett kombinerat iaido- 

och jodoläger i Göteborg, med Rene Amersfoort som 

huvudinstruktör i december 2006.

Jodo-EM
I september 2006 hölls EM i jodo för femte gången, 
denna gång i Brighton, Storbrittanien. Det svenska 
landslaget bestod av Mikael Almeblad 4 dan, Sida Yin 
1 dan, Lollo Ahldén 1 kyu och Peter Hellberg 1 kyu. 
Samtliga deltagare representerade Sverige i lagtäv-
lingen. 

Den för året nye landslagsmannen Peter Hellberg 

tog silver i mudanklassen och Sida Yin fi ck fi ghtings-

piritpris i shodanklassen. Takao Momiyama och Rolf 

Radakovits representerade Sverige som domare under 

tävlingen.

Naginata

2006 var utan tvekan det mest händelserika året någon-
sin för svensk naginata. Förutom det svenska mäster-
skapet har det hållits fyra läger med senseier av absoluta 
toppklass vilket har höjt den tekniska nivån på svensk 
naginata avsevärt.

Läger med Tanaka-sensei i Stockholm
I maj arrangerade FSKA läger med Miyako Tanaka, 
kyoshi. Tanaka-sensei är den enda utanför Japan som 
har tillstånd att lära ut den gamla skolan Tendo ryu och 
är en absolut auktoritet inom naginata kata. Hon är även 
obesegrad i isshu shiai d.v.s. fri kamp mot svärd.

Naginata-SM
Shimbukan arrangerade SM i naginata den 18 juni i det 
sommarsoliga Skellefteå. Som domare och instruktör 
hade Martine Dechamps, 5 dan, inbjudits från Frank-

rike. Det var det största svenska mästerskapet någonsin 

och det tävlades både i form (engi) och fri kamp (shiai). 

I samband med lägret hölls även gradering.
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Läger med Yamauchi-sensei på Bosön
Med stöd av Riksidrottsförbundets elitsatsning hade 
svensk naginata besök av Sachiko Yamauchi, kyoshi. 
Yamauchi är den enda någonsin som blivit japansk mäs-
tare i både engi och shiai samtidigt och hennes teknik 
är legendarisk. Lägret besöktes av deltagare från hela 
Sverige.

Internationellt naginata-seminarium i Fyrishov
I oktober hölls det största naginata-evenemanget 
någonsin i Sverige med över hundra deltagare. Interna-
tional Naginata Federation (INF) höll sitt årliga möte i 
Uppsala och i samband med det hölls ett internationell 
seminarium med deltagare från hela världen. 

Huvudtränare var Yasuko Kimura, hanshi, som är 

INF:s tekniska expert och det främsta namnet inom 

modern naginata. I samband med INF:s möte höll även 

Europeiska Naginatafederationen (ENF) sitt möte. 

Jakob Ryngen valdes då till ny representant för Europa 

i INF. 

Det påföljande internationella lägret var av yppers-

ta klass med sex högt rankade senseier. Lägret innefat-

tade också en mindre tävling där Sverige utmärkte sig. 

I synnerhet med svenskar på första plats i både shiai 

(Johan Östman) och engi (Lisa Sander & Mathias 

Kunto).

Kyudo 

Medlemsantalet har de senaste två åren fördubblats och 

intresset för kyudo fortsätter att öka. Under 2006 har 

kyudon visats upp ett fl ertal gånger. Vid en budodag 

på Heron City, en Japanhelg på Etnografi ska museet, 

en Asienfestival på Östasiatiska museet, en Japandag 

på Fjärilshusen i Hagaparken och på höstlovsveckan i 

Kungsträdgården. 

Planerna för året har uppfyllts i stort. Organiseran-

de av landslagsverksamheten är pågående. Något RM 

kunde inte anordnas i år.

International Kyudo Federation 
Den 2 maj etablerades International Kyudo Federation 
(IKYF) i Kyoto, Japan. Vid denna historiska händelse 
fanns 17 medlemsländer representerade, däribland 
Sverige. Till ordförande valdes Nobuyuki Kamogawa, 
tidigare ordförande i All Nippon Kyudo Federation 
(ANKF). 

Vid sidan av ordförande valdes tre vice ordförande 

(två från Japan samt Liam O’Brien, Storbritannien) 

samt 17 andra styrelsemedlemmar - 12 från Japan, 3 

från Europa och 2 från USA. Hennes Kejserliga Höghet 

prinsessan Hisako Takamado invaldes som hederspresi-

dent för IKYF. 

I samband med bildandet av IKYF genomfördes 

det 57 Japanska mästerskapen till vilket en internationell 

sektion hade skapats för alla internationella delegaters 

och gästers deltagande.

2nd Open German Enteki Kyudo Taikai
Helgen 17-18 juni arrangerades en entekitävling på 
europanivå. Enteki är långdistansskytte på 60 m. Sverige 
deltog för första gången genom Jan Graaf som tillför-
skansade sig andraplatsen. 

Sara Jonasson (i förgrunden), Satomi Ogasawara och Magnus Alaeus vid en 
uppvisning på Östasiatiska museet i september 2006.  
                    Foto: Karl Zetterström
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Herrar
Guld: Nicke Rydgren, FSKA
Silver: Nils Björkegård, FSKA
Brons: Edde Johansson, Shimbukan
Brons: Juan Sato-Folatre, GAK Enighet

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

Fightingspirit
Jimmy Cederwall

Kendo – VM

Lag - Fighting spirit
Erik Samuelsson

Iaido - SM

Mudan 
Guld: Patrik Almqvist, GAK Enighet
Silver: Mats Johansson, Sölvesborg

Kyudo-EM
9:e EKF Kyudo Taikai hölls i år 
i Milano. Sverige deltog med två 
representanter genom Sara Jonasson 
och Jan Graaf. 

EKF-seminarium
Årets EKF-seminarium hölls den 
17-28 juli i Bourges, Frankrike. 
Den japanska delegationen bestod 
av Sadao Suda, hanshi 8 dan, Eiko 
Komiya, hanshi 8 dan, Yoshimitsu 
Usami, hanshi 8 dan och Shoichiro 
Nakatsuka, hanshi 8 dan. 

C-seminariet (för mudan och 

1 dan) hade två svenska deltagare, 

B-seminariet (2-3 dan) hade en och 

A-seminariet (4- dan) hade ytterli-

gare en svensk deltagare. 

Totalt deltog över 400 personer 

från EKF:s samtliga 15 medlems-

länder. 

Nationellt seminarium
Ett nationellt seminarium hölls den 
2-3 december på Bosön under led-
ning av Ray Dolphin, renshi 6 dan 
från Storbritannien. 

Seminariet hade 20 deltagare. 

Antalet deltagare var en fördubbling 

jämfört med föregående år.

Tävlingsresultat

Kendo - SM

Junior
Guld: Ambjörn Holmqvist, Shimbukan
Silver: Petter Almberg, Wäsby
Brons: Alexander Hamilton, Wäsby
Brons: Joel Nordström, Luleå

Damer
Guld: Michiko Komaki, Wäsby
Silver: Amanda Arnö, Umeå
Brons: Catarina Gustavsson, FSKA
Brons: Hanna Westesson, GAK Enighet

Brons: Mattias Jansson, Honto 
Brons: Carl-Johan Henriksson, Shobukan

Shodan
Guld: Sida Yin, FSKA
Silver: Lennart Hellström, Kensei
Brons: Caroline Lindholm, Linköping
Brons: Sven Isaksson, FSKA 

Nidan 
Guld: Jonathan Ström, Komaki
Silver: Mikael Onsjö, Shobukan 

Sandan 
Guld: Magnus Erkstam, Kensei
Silver: Jonas Bäckström, Komaki

Godan 
Guld: Björn Stille, Kensei 
Silver: Christian Lund, Komaki
Brons: Matti Pajaujis, Sölvesborg
Brons: Raili Parkkonen, Shobukan

Lag 
Guld: Kensei
Silver: Shobukan 1
Brons: Komaki
Brons: Sölvesborg
Fighting spirit 
Th erese Ludvigsson, Shobukan 
Th erese Sköld, Honto

Iaido – EM

Yondan
Brons: Matti Pajaujis

Jodo - RM

Mudan
Guld: Lollo Ahldén, FSKA
Silver: Olof Oknemark, FSKA
Brons: Oscar Kristiansson, Combat Aca-
demy
Brons: Peter Hellberg, FSKA

Dan
Guld: Sida Yin, FSKA
Silver: Niklas Ahlgren, FSKA
Brons: Leif Hermansson, Combat Aca-
demy

Lag
Guld: FSKA 2
Silver: FSKA 1

Nykomlingen Erik Samuelsson fi ck Fighting Spi-
rit-pris på VM i kendo 2006 för sin sensationella 
insats på sitt första internationella mästerskap. 
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Brons: Combat Academy

Jodo – EM

Mudan
Silver: Peter Hellberg

Shodan – Fighting spirit
Sida Yin

Naginata - SM

Engi
Guld: Ylva Leonardz & Lisa Sander, FSKA
Silver: Johan Östman & Kirsi Höglund, 
Uppsala
Brons: Albin Åström & Michael Sandquist, 
Shimbukan
Brons: Maria Andersson & Ulla Grönlund, 
Shimbukan

Shiai
Guld: Johan Östman, Uppsala
Silver: Maria Andersson, Shimbukan
Brons: Jakob Ryngen, FSKA
Brons: Kirsi Höglund, Uppsala

 

Shogo

Jodo
Renshi
Momiyama, Takao

Graderingar

Kendo

6 dan
Gustavsson, Björn

4 dan
Johansson, Edde

3 Dan
Leetma, Mikael
Bardage, Stig
Albertsson, Peregrin

2 Dan
Ekman, Karl-Johan
Ybo, Per

Cedervall, Jimmy
Lundberg, Rasmus
Strandberg, Christian
Vågberg, Mattias
Larsson, Marcus
Wrangsjö, Alexander
Cartagena Escobar, Nelson
Samuelsson, Erik

1 Dan
Nordwall, Pernilla
Näsmark, Magnus
Bergström, Anders
Gutierréz-Aranda, Göran
Andersson, Matz
Myllyluoma, Jussi
Th örnqvist, Staff an
Lahoundere, Gilles
Vikström, Jörgen

Holmqvist, Ambjörn
Lindström, Fanny
Komaki, Masaru
Hamilton, Alexander
Cartagena, Rolando
Holm Ovrén, Hannes
Bourner, Robert
Hansson, Carl-Axel
Wahlberg, Adrian
Södergren, Oliver

Iaido

6 dan
Radakovits, Rolf

3 Dan
Ström, Jonathan

2 Dan
Fransson, Björn
Bergström, Jean
Isaksson, Sven
Trygger, Samuel
Yin, Sida
Lindholm, Caroline
Hellström, Lennart

1 Dan
Ahlgren, Niklas
Peura, Noora
Pålsson, Erik
Medegård, Anders
Helgesson, Th erese
Bergqvist, Andreas
Henriksson, Carl-Johan
Ricktun, Per
Jansson, Mattias
Sjöholm, Jörgen

Jodo

1 Dan
Yin, Sida
Nilsson, Per
Ahlgren, Niklas
Sabelström, Nils
Åsberg, Robert
Tegelberg, Lars
Hellberg, Peter
Ahldén, Lollo

Naginata

2 Dan
Kunto, Mathias
Höglund, Kirsi
Sander, Lisa
Leonardz, Ylva

1 Dan
Haaland, Per Magnus
Klinthage, Erik
Östman, Johan

Kyudo

1 Dan
Ogasawara, Satomi
Anterius, Peter

Björn Stille vann guld i godanklassen på
iaido-SM 2006. 
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Wushu

Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2006 har varit ett ganska lugnt år. För 
min egen del har det varit behövligt för att kunna få 
perspektiv på arbetet och samla ny kraft. Förbundsarbe-
tet sker uteslutande på ideell basis varför det erfordras 
gemensamma ansträngningar för att arbetet ska utveck-
las och föras framåt. 

Jag har i detta avseende tagit min beskärda del 

av ansvaret då jag sedan -96 arbetat med förbundet 
och utvecklingen av wushu i Sverige och i vårt större 
närområde. Mot bakgrund till hur wushu tidigare 
organiserats i landet och förbundets situation i början 
och i mitten på 90-talet vill jag påstå att vi kommit en 
bra bit på vägen men mycket arbete ligger fortfarande 
framför oss. Förutsättningar för att få detta gjort är en 
”gemensam vision” om vad som behöver göras, förmågan 
att se likheter och det som förenar oss i vår utövning 
snarare än olikheter samt respekten för varandras skilda 

Bild från sanshoutävling.
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uppfattningar i frågor som berör wushu och träning i 
synnerhet. Till detta krävs även personer som är villiga 
att arbeta praktiskt för denna goda sak samt tid så att 
arbetet får fotfäste, organisation och spridning. I min 
vision ser jag en stark sektion där kunskap, förståelse och 
gemenskap prioriteras. 

I detta avseende är vi en del av ett idrottsförbund 
varför vi främst bör fokusera på det rent idrottsliga i 
tävling och motionsträning. Under de senaste åren har 
vi gjort stora kraftansträngningar för att utveckla taolu 
(rutiner) som tävlingsmoment. 

Glädjande kan vi idag konstatera att deltagarantalet 
under årets SM var mycket god samt att vi för första 
gången kunde inkludera tävling för barn och ungdom i 
både sanshou och taolu. Landslagsledningen har bör-
jat få en bättre organisation i arbetet med att utveckla 
landslaget och fi ck med sig två brons i sanshou från 
EM. 

Styrelsens förhoppning är att organisera en fram-
tidskonferens i samband med kommande års nationella 
wushutävling. Syftet är främst att ge möjlighet för våra 
föreningars representanter att samtala om kommande 
aktiviteter och frågeställningar som berör förbundets 
aktiviteter i synnerhet och wushu i allmänhet.

Med tillförsikt inför verksamhetsåret 2007!
Patrik Svenberg

Styrelse och kommittéer

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sam-
mansättning:

Ordförande: Patrik Svenberg
Sekreterare: Yanji Wang
Kassör: Hanna Sillén
Ledamöter: Luciano Macri (vice ordf.),          

       Moris Ladho, Wang Ge
Suppleanter: Roger Bergström och Ahad No-

bakhti

Styrelsen har under året sammanträtt fysiskt vid tre 
(3) tillfällen, tagit beslut per capsulam (e-post) vid ett 
(1) tillfälle och haft ett (1) telefonmöte. 

Sektionen har hanterat inval av nya föreningar och 
handlagt övriga inkommande nationella och internatio-
nella frågeställningar.

Närvaro på sektionsmöten under året:

Deltagare           Fysiskt möte            Per capsulam          Telefonmöte

Patrik Svenberg    3  1  1

Yanji Wang    3  1  1

Hanna Sillén   3  1  1 

Luciano Macri   2  1  1

Moris Ladho    2  1  1

Wang Ge     -  1  -

Roger Bergström    2  1  -

Ahad Nobakhti    -  1  -

Ekonomi

Sektionens tilldelning har till största delen använts i 
enlighet med vad som budgeterats för verksamhetsåret 
och ingen ersättning har lämnats för styrelseuppdrag. 

Ekonomin är god och ett eventuellt överskott kommer 
att tillföras kommande års budget.

Internationellt arbete

På Europeiska Wushuförbundets kongress deltog 
representanter från sektionsstyrelsen. Finansieringen 
av deltagandet söktes genom Riksidrottsförbundet för 
kontaktskapande aktiviteter. Sektionsstyrelsen kommer 
att fortsätta verka för en stark närvaro i både europeiska 
och internationella sammanhang där möjligheten till 

Patrik Svenberg, Yanji Wang och Nicklas Sigurdh efter avslutad internatio-
nell coachkurs i Beijing, Kina.
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påverkan av utvecklingen av wushu till största delen kan 
ske. 

Vi har även fortlöpande under året genom vårt del-
tagande på utbildningar och tävlingar visat vår närvaro, 
ambition och vilja att fortsätta vårt goda samarbete med 
IWUF.  

Utbildning

Internationell Coachkurs 
Mellan den 17-22 juli deltog som representanter från 
förbundet sektionens utbildningsansvarige, en represen-
tant från domarkåren samt landslagsledningen i taolu 
på ”International Wushu Coaches Course” som hölls i 
Beijing. Övrig deltagare från Sverige var Li Min Hua 
från Li Min´s Taiji & Svärd Akademi. På kursen deltog 
ett hundratal tränare från över 40 länder som utbildades 
i ny träning och tävlingsteknik. Kursen arrangerades av 
IWUF.

Internationell domarkurs i taolu
Mellan den 20-25 november deltog Li Min Hua från 
föreningen Li Min´s Taiji & Svärdakademi på IWUF 
domarutbildning i taolu. 

Kursen behandlade det nya regelverket för tävling 
i taolu och domarlicens erhölls efter genomförd utbild-
ning. Sektionen ser med gläde på detta tillskott till 
vår domarkår och som stöd för sektionens kommande 
utbildningar.

Landslag

Under verksamhetsåret har Anders Persson (sanshou) 
och Nicklas Sigurdh (taolu) fungerat som landslagsled-
ning. Genom sektionen arrangerades tre nationella mäs-
terskap varav ett RM i sanshou den 29 april i Västerås, 
ett RM i taolu den 27 maj på Bosön i Stockholm samt 
avslutningsvis Wushu SM i Malmö mellan den 14 och 
15 oktober. 

Rapport (Nicklas Sigurdh)

Vi har i juni 2006 genomfört ett uppsamlingsläger  inför 
årets sista två tävlingar. Två träningspass genomfördes, 
Nicklas Sigurdh ledde taolupassen och Anders Persson 
sanshoupassen. 

Vi höll dessutom en teoretisk genomgång av vad 
som krävs av tävlande på hög nationell och internatio-

nell nivå och hur man bör planera sin träning. Deltagan-
det var relativt begränsad och med stor representation 
från Stockholms föreningar.

I år satsades det på ett relativt ungt och oerfaret lag 
som har en lysande framtid inom wushu på interna-
tionell nivå. Gemensamt för uttagningen av deltagare i 
både sanshou och taolu har varit en långsiktig satsning 
på utövare med starkt engagemang för wushu och med 
en vilja att satsa och att tävla på internationella mäster-
skap.

Taoluuttagningen grundade sig på, förutom ran-
kingpoäng, att man ska kunna prestera svåra rörelser på 
en nivå som kan mäta sig med den på internationella 
tävlingar och att man har en bred och jämn form reper-
toar så man kan tävla inom fl era grenar. 

Vi har nu byggt en bred och stark grund för nästa 

års tävlingar och tittar man på årets höga deltagarantal 
i taolu på RM och SM kan man spå en fortsatt stark 
utveckling av svensk wushu.

Wushu SM (Barn/Ungdom)
Under SM i Malmö genomfördes de första barntäv-
lingarna. Barn tävlar i 32-Changquan, 32-Nanquan och 
24-Taijiquan. 

Det var gott om deltagare som ställde upp i 
32-Changquan men tyvärr blev det inga tävlingar i 
32-Nanquan eller i 24-Taijiquan på grund av för lågt 
deltagarantal.

Tävlingarna genomfördes med bra organisation 

Här är truppen som representerade Sverige på EM i wushu 2006. Längst 
fram bronsmedaljörerna Hanna Sillén (tv) och Maria Kyller.
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och det enda man kan anmärka på var att trots tydliga 
instruktioner på inbjudan var det fl ertalet barn som gick 
upp och framförde fel rutiner.

Wushu EM i Italien
2006 gick det europeiska mästerskapet i Lignano Sab-
biadoro, Italien. Det hela var en mycket väl genomförd 
tävling där Sverige ställde upp med åtta deltagare; tre 
i taolu och fem i sanshou. Av dessa hade endast två 
stycken (Hanna Sillén och Kevin Arroyo) tidigare 
erfarenhet av liknande tävlingar. Det var sammanlagt 
237 personer som deltog i EM och denna gång var det 
nästan lika många som ställde upp i båda disciplinerna, 
109 i sanshou och 128 i taolu.

EM-truppen bestod av:
Teamleader och taolu coach: Nicklas Sigurdh.
Sanshou coach: Anders Persson.
Deltagare i taolu: Ted Östrem, Daniel Ernfl o och  

       Erik Hedberg. 
Deltagare i sanshou: Hanna Sillén (60 kg), Maria  

       Kyller (56 kg), Martin Almblad (80 kg), Kevin Ar 
       royo (65 kg) och Nils Widlund (60 kg).

 
Resultatet blev två medaljer till Sverige, då både 

Hanna Sillén och Maria Kyller tog hem bronset i sina 
respektive viktklasser i sanshou. Det var också en stor 

källa till inspiration både för dem som tävlat internatio-
nellt förut och för dem som var helt nya.

I taolu placerade sig de svenska deltagarna någon-
stans i mitten. I changquan tog vi platserna 23, 27 och 
30 av 48, i daoshu platserna 19 och 22 av 25 och i tradi-
tionell handform placerade sig Erik Hedberg på plats 8 
av 30, vilket är ett mycket bra resultat.

2nd Traditional Wushu Championships
Den 16-20 oktober deltog Sverige med 6 deltagare 
under ledning av Yanji Wang på det andra mästerska-
pet i traditionell wushu i Zhengzhou, Kina. Det är ett 
internationellt mästerskap med över 2.000 deltagare 
som representerar sammanlagt 66 länder. Sverige fi ck en 
bra medaljskörd med sig hem: 2 guld-, 5 silver- och 4 
bronsmedaljer.

Nya föreningar 2006

Edsbyns Hung Gar Kung Fu Klubb
Nyköpings Wushuförening
Stockholm Jun Fan Kune Do
T.I.A Qi-Gong & Kung-Fu förening Markaryd
Tian Long Kung Fu Klubb

Tävlingsresultat:

RM Sanshou, Västerås

Herrar B-klass

– 60 kg
1. Bill Söderström, Södermalms Shaolin
2. Akbar Amiri, Sollentuna Kung Fu Tao
3. Haroon Afzali, Tian Long Stockholm
3. Brian Mirza, Tian Long Stockholm

– 70 kg
1. Ivica Kojadinovic, Södermalms Shaolin
2. Stefan Sundel, Westerås Tai Nui
3. Andreas Bjerenius, Quan Fa Jönköping
3. Christian Beck, Choy Lee Fut Stockholm

– 75 kg
1. Jakob Wojcik, Södermalms Shaolin
2. Tobias Hermansson, MAI Göteborg

De svenska deltagarna vid 2nd Traditional Wushu Championships i 
Zhengzhou, Kina i oktober 2006.
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3. Rickard Ohlson, Sollentuna Kung Fu Tao
3. Carl Elde, Södermalms Shaolin

– 80 kg
1. Mikael Johansson, MAI Eskilstuna
2. Edward Abrahamsson, Quan Fa Jönköping
3. Christian Humbla, MAI Eskilstuna
3. Fredrik Hilmersson, Shaolin Si Wushu Guan

– 85 kg
1. Alex Robhsam, Westerås Tai Nui
2. Tobias Lundström, MAI Eskilstuna
3. Micke Lindqvist, Sollentuna Kung Fu Tao
3. Per Ögren, Umeå Hung Gar Kwoon

Damer B-klass

– 52 kg
1. Maria Axén, Södermalms Shaolin
2. Melanie Temml, Choy Lee Fut Stockholm

– 70 kg
1. Malin Molin, Sollentuna Kung Fu Tao
2. Hanna Rautiainen, Choy Lee Fut Stockholm

 RM Taolu, Stockholm

Damer 

Taijiquan 
1. Maria Ziuzina, Quan Fa Stockholm 
2. Darja Ziuzina, Quan Fa Stockholm 
3. Anna Lindberg, Li Min´s Taiji & Svärd 

Samtida handform 
1. Sandra Wu, Sthlm Wushu Skola 
2. Lovisa Fischer, Ström Sthlm Wushu Skola 
3. Elin Kamyab, Tian Long Kung Fu 

Inre handform 
1. Li Min Hua, Li Min´s Taiji & Svärd 
2. Annelie Andersson, Wushu Qigong Sthlm 
3. Maria Ziuzina, Quan Fa Stockholm 

Samtida vapen
1. Sandra Wu Sthlm Wushu Skola 
2. Jenny Liu Tian Long Kung Fu 
3. Emma Wiren Tian Long Kung Fu 

Inre vapen
1. Li Min Hua, Li Min´s Taiji & Svärd 
2. Adriana Aurelius, Li Min´s Taiji & Svärd 
3. Jenny Nolstam, Li Min´s Taiji & Svärd 

Herrar

Nanquan 
1. Romain Schwab, Quan Fa Stockholm 
2. Henrik Wallin, Quan Fa Uppsala 
3. Kaveh Chavoshi, Quan Fa Stockholm 

Samtida handform 
1. Petter Sande, Renyi Umeå 
2. Andreas Strandberg, Sthlm Wushu Skola 
3. Ou-Yae Hsia, Tian Long Kung Fu 

Traditionell handform 
1. Ted Östrem, Sthlm Wushu Skola 
2. Tomas Sannerstedt, Shaolin Chan Wu 
3. Per Ögren, Umeå Hung Gar 

Inre handform
1. Niklas Borgh, Wushu Qigong Sthlm 
2. Bence Pajor, Wushu Qigong Sthlm 
3. Philip Lindskog, Wushu Qigong Sthlm 

Samtida vapen 
1. Ou-Yae Hsia, Tian Long Kung Fu 
2. Petter Sande, Renyi Umeå 
3. Allan Tran, Shaolin Si Wushu Guan 

Traditionell vapen
1. Johnny Tran, Shaolin Si Wushu Guan 
2. Per Ögren, Umeå Hung Gar 
3. Gustav Andersson, Renyi Umeå 

Svenska mästerskapet, Malmö

Taolu damer 

Changquan
1. Ingrid Rosborg, Ruyi Long Wushuförening
2. Emma Wirén, Tian Long Kung Fu Klubb
3. Shirin Ghoreishi, Ruyi Long Wushuförening

Öppen klass inre wushu handform
1. Madeleine Laurell, Ruyi Long Wushuförening
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2. Ursola Nilsson, Ruyi Long Wushuförening
3. Alma Murphy, Ruyi Long Wushuförening

32 changquan - Flickor
1. Kelly Tran, Ruyi Long Wushuförening
2. Isabella Quach, Ruyi Long Wushuförening
3. Michell von Rosen, Tian Long Kung Fu Klubb

Taolu herrar
 
Changquan
1. Erik Hedberg, Ruyi Long Wushuförening
2. Oskar Bergström, Ruyi Long Wushuförening
3. Andreas Strandberg, Stockholm WuShu Skola

Nanquan
1. Romain Schwab, Quan Fa Stockholm
2. Jonathan Bui, Quan Fa Stockholm
3. Henrik Wallin, Quan Fa Stockholm
Öppen klass samtida handform
1. Zackarias Pettersson, Renyi wushu
2. Ted Östrem, Stockholm WuShu Skola
3. Daniel Ernfl o, Stockholm WuShu Skola

Öppen klass traditionell handform
1. Joakim Petterson, Renyi wushu
2. Erik Hedberg, Ruyi Long Wushuförening
3. Ted Östrem, Stockholm WuShu Skola

Öppen klass inre wushu handform
1. Andreas Karlsson, Ruyi Long Wushuförening
2. Nils Bäckman, Renyi wushu
3. Tim Astbom, Ruyi Long Wushuförening

Gunshu
1. Erik Hedberg, Ruyi Long Wushuförening
2. Joel Slaatto, Shaolin si Wushu guan
3. Jesper Sjödell, Shaolin si Wushu guan

Öppen klass samtida vapenform
1. Zackarias Pettersson, Renyi wushu
2. Ted Östrem, Stockholm WuShu Skola
3. Daniel Ernfl o, Stockholm WuShu Skola

Öppen klass traditionell vapenform
1. Johnny Tran, Shaolin si Wushu guan
2. Gustav Andersson, Renyi wushu
3. Per Ögren, Umeå Hung Gar Kwoon

32 Changquan - Pojkar
1. Daniel Andersson, Ruyi Long Wushuförening
2. Jesper Dahne, Stockholm WuShu Skola
3. Vi Quach, Ruyi Long Wushuförening

Sanshou

Damer
– 60 kg
1. Hanna Sillén, Södermalms Shaolin
2. Maria Kyller, Södermalms Shaolin
3. Linda Forslund, M.A.I Wing Chun Eskilstuna
3. Nazdar Ghafouri, Renyi Umeå IF

Herrar 

– 60 kg
1. Nils Widlund, Södermalms Shaolin
2. Mikael Selin, M.A.I Wing Chun Eskilstuna

– 70 kg
1. Erik Wahlqvist, Södermalms Shaolin
2. Mohammed Khodr, Södermalms Shaolin

– 85 kg 
1. Marcus Wass, Södermalms Shaolin
2. Joakim Bergenmo, Quan Fa Stockholm
3. Erik Amir Saad, Limhamns brottarklubb,   

       Malmö

+ 90 kg
1. Claes Oliveskog, M.A.I Wing Chun Eskilstuna
2. Tony Miocic, Södermalms Shaolin
3. Vladimir Isaevski, Limhamns brottarklubb,  

       Malmö

Ungdom 

– 60 kg
1. Roy Alvarez, Södermalms Shaolin
2. Fredrik Damirchi, Limhamns brottarklubb,  

       Malmö

– 65 kg
1. Charcrit Ho, Limhamns brottarklubb, Malmö
2. Robin Rautanen, Limhamns brottarklubb,   

       Malmö
3. Danys Cabreras, Södermalms Shaolin
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