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    Ordföranden har ordet
Då är mitt först år som ordförande till ända. Som ny i rollen som ordförande så har det varit mycket att lära och jag 
har försökt att lägga mycket tid på att komma in i rutiner inom förbundet och RF.  Jag har haft förmånen att se hur 
saker och ting fungerar med ny ögon. I alla organisationer finns det saker som inte fungerar på ett optimalt sätt och 
som är en utmaning att förbättra. 

Vårt administrativa verktyg för medlemsföreningar och medlemmar är inte tillräckligt bra, mycket på grund av vårt 
komplexa förbund med flera olika idrotter. Därför håller vi på att ta fram ett nytt system som skall hjälpa oss med 
detta, vilket jag hoppas ska vara klart under våren. Vi har även tagit fram ett system för att kontrollera skador mot 
huvudet orsakade vid tävling, som kommer att börja gälla under 2008 enligt kampsportsdelegationens riktlinjer. 
Detta är bra, eftersom det stärker vår administration och för att vi får tillgång till statistik som vi tidigare inte har 
kunnat få fram. Vår vikarierande Informatör Henrik Hjelmberg håller även på att titta på hur vi skall utveckla vår 
hemsida så att den blir snyggare, bättre och enklare att uppdatera. Hemsidan är förbundets viktigaste verktyg för att 
kommunicera med våra föreningar. För att klara av dessa uppgifter på ett bra sätt så har förbundsstyrelsen beslutat 
att anställa en person till på kansliet. Främst ska personen hjälpa till med att driva våra utbildningar i rollen som 
utbildningskonsulent, men också ge stöd åt distrikten i rollen som distriktsutvecklare. 

Vi har en fantastisk verksamhet runt om i landets alla föreningar, i många distrikt, sektioner och landslag. Idrotts-
ligt tycker jag att vi ligger fantastiskt bra till vilket våra LOK-timmar, våra 26 internationella medaljer, nationella 
tävlingar och läger visat. 

Tittar man på vår verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv så kan vi säkert bli bättre på att ha fler tjejer på olika 
administrativa poster, men när jag ser på vår verksamhet så tycker jag att den är oerhört jämställd. När vi tränar i 
våra föreningar så tränar tjejer och killar, unga och gamla ofta tillsammans i samma träningsgrupper, läger och täv-
lingar är alltid öppna för både tjejer och killar. Det är något som är naturligt för oss men kanske inte för alla och det 
behöver vi bli mycket bättre på att berätta för dem som inte vet.
 
Under 2007 känns det som om våra kontakter med RF har blivit mycket bättre, vilket har märkts inte minst när vi 
fick beskedet om RFs bidrag till SB&K för 2008. Vi fick en ökning med 6,6%, inget annat förbund fick mer än oss. 
Normalt sett brukar vi få runt 2%. Vi har även fått 3 200 000 kr till våra föreningar och 1 250 000 till förbundet 
centralt från idrottslyftet och 135 000 kr i internationellt stimulansbidrag.  Jag har 
framfört vårt varma tack till RF men även påpekat att vi ännu inte är riktigt nöjda. 
 
Jag kan konstatera att 2007 har varit ett händelserikt år för Svenska Budo 
& Kampsportsförbundet. Personligen har det varit mycket utvecklande och jag tycker 
att arbetet i styrelsen har fungerat på ett alldeles utmärkt sätt. 
Nu hoppas jag att denna positiva trend håller i sig.

 

Daniel Petersson
Förbundsordförande SB&K
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Förbundet
Idrott

Internationella framgångar
Året 2007 blev ännu ett resultatrikt år med flera inter-
nationella framgångar för svensk budo- och kampsport-
selit. Av de 18 idrotter som återfinns inom förbundet 
tävlar elva internationellt. 
Medaljerna - 26 sammanlagt - 
fördelar sig på sex guld, sex silver 
och 14 brons. Medaljörerna är 
som följer:

Iaido
EM-guld Patrik Almqvist (Mudan)
EM-brons Matti Pajaujis (Yondan)

Jodo
EM-brons Peter Hellberg (Shodan)

Ju-jutsu
EM-guld Jessica Tanzilli Jansson(-62 kg)
EM-silver Linda Lindström(-55 kg)
Silver U21-VM Robin Holmkvist 
EM-brons Johan Ingholt (-77kg)
Brons U18-VM Sara Widgren(–56 kg)
Brons U18-VM Jonas Lund  (- 66 kg)

Karate
Brons Junior-VM Sadik Sadik (–75 kg)

Kickboxning
VM-silver Karin Edenius (-70 kg lc)
VM-silver Sadibou Sy (-86 kg fc)
VM-brons Thomas Karlsson (-57 lc)
VM-brons Elisa Albinsson  (- 56 kg)
VM-brons Viktor Nordh (fclk - 81 kg) 

Taido
EM-guld Maria Tång (Hokei, form)
EM-guld Herrlag 1 (Dantai Jissen, kamp)
EM-guld Damlag 1 (Dantai Jissen, kamp)
EM-silver Lag (Tenkai)
EM-brons Anna Cervin (Hokei, form)
EM-brons Clary Andersson ( Jissen, kamp)
EM-brons Damlag 2 (Dantai Jissen, kamp)

Shorinjikempo
EM-guld Anna Hildebrand/Lovisa Johnsson
EM-silver Hanna Svedberg/Lotta Wersäll (shodan)
EM-brons Ylva Rylander/Katarina Åkerman 
EM-brons Lisa Arpi/Malin Sefton (shodan)

Årets Idrottsprestation / Årets Idrottsledare
Ett årligt uppmärksammande från förbundet som börjar 
bli riktigt invant är Årets idrottsprestation (tidigare 
Årets budoutövare) som för sjunde gången delades ut. 
Detta år var det Linda Lindström som fick stipendiet 
för sina framgångar inom ju-jutsu 2006. 
 Stipendiet Årets idrottsledare har däremot bara 
delats ut en gång tidigare och den andre personen i 
historien att få ta emot det var Mike Wall som varit ju-
jutsuledare i 25 år. Stipendiaterna får 10 000 kr var. 
 Vid förbundsstämman den 15 mars 2008 kom-
mer det att tillkännages vem som mottar stipendiet för 
sina prestationer under år 2007.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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
 2006 Linda Lindström, ju-jutsu

 Årets Idrottsledare
 2005 Conny Helgesson Ferm, karate
 2006 Mike Wall, ju-jutsu

2007 års 
stipendiater 
Linda Lind-
ström (Idrotts-
prestation) 
och Mike Wall 
(Idrottsledare) 
i samband 
med stämman.

Foto:  
Marija Fischer

EM-guldmedaljören i Ju-
jutsu Jessica Tanzilli Jansson 
Foto: Henke Johnsson. 

Sadik Sadik biter till i sin 
bronspeng från J-VM 
Foto: Henrik Hjelmberg. 
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Av förbundets totala intäkter härrör huvuddelen – ca 
92% - från två källor: ordinarie statsbidrag kanaliserade 
via RF och medlemsavgifter (inkl. försäkringspremier).
 Den ekonomiska redovisningen framgår av 
förbundets förvaltningsberättelse. Förbundets bokföring 
och ekonomihantering har liksom tidigare år handhavts 
av RF:s Ekonomitjänst.

Utbildning

Sammansättning
Ordförande  Michael Söderkvist
Karate:    Håkan Nygren
Jujutsu:   Anders Bergström
Kendo:   Robert Harris 
Aikido:   Manne Hasselros
Kampsport:  Janeth Augustsson 
Wushu:   Vakant

Huvudarbetet inom utbildningskommittén har varit 
inriktat på att genomföra instruktörsutbildningar samt 
Riksidrottsgymnasiet, men även att erbjuda elitsatsning 
i samband med högskoleutbildningar och Elittränar-
utbildningen. Kommittén har haft tre gemensamma 
konferenser med utbildarna. Arbetet med utformandet 
av administration, kursmateriel och kursplaner fortsatte.

Utbildningskonsulent
I syfte att få mera fart och bättre administration av 
utbildningsfrågorna har kommittén verkat för att inrätta 
en tjänst som Utbildningskonsulent. Förutom att även 
stärka de ordinarie kansligöromålen kommer tjänsten 
även att verka som distriktssamordnare. Som ny Utbild-
ningskonsulent har Magnus Karlsson anställts och han 
kommer att börja sitt arbete i februari 2008.

Gemensam instruktörsutbildning
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret 
genomfört två Gruppinstruktörsutbildningar som ägde 
rum i Karlstad och Umeå/Skellefteå. 
 Kommitténs aktiva deltagande i SISU:s Barn 
& Ungdomsledarutbildning ¨Plattformen¨ har fortsatt 
i stor omfattning. Denna kurs genomförs i alla SISU-
distrikt inom ramen för ¨Handslaget/Idrottslyftet¨ men 
ingår som en del i den gemensamma instruktörsutbild-
ningen då kursplanen motsvarar SB&Ks utbildnings-
plan. SB&K är det SF som haft flest deltagare av de 30 

Idrottslyftet och Handslaget

2007 var startskottet för en ny satsning inom Sveri-
ges idrottsrörelse – Idrottslyftet. Inom SB&K bygger 
satsningen vidare på den tidigare inslagna linjen med 
Handslaget, ett flerårigt projekt som under året fick 
sin uppföljare i Idrottslyftet.  Vårt förbund fick totalt 
3.253.000 kronor att fördela under Idrottslyftets första 
år. En strid ström av ansökningar kom från klubbar 
i landet, 356 stycken till ett sammanlagt belopp om 
15.830.172 kronor,  vilket till slut innebar rekord både 
till antal och belopp. 159 projektansökningar godkändes. 
Samtidigt slutrapporterade föreningar i SB&K sina pro-
jekt för det avslutande Handslagsåret. Från förbundet 
var det 284 rapporter som skickades in till RF.
 Arbetet med Idrottslyftet, och tidigare Handsla-
get, har utförts av en grupp inom förbundsstyrelsen be-
stående av Stefan Stenudd, Michael Bergman, Michael 
Söderkvist och Daniel Petersson. Kansliet har utgjort ett 
administrativt stöd. Genom denna hantering har arbetet 
kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Internationellt stimulansbidrag
Sent på året blev det klart att SB&K för år 2008 får ett 
internationellt stimulansbidrag från RF om 135 000 kr. 
Detta när riksidrottsförbundet fick in 53 olika ansök-
ningar från sammanlagt 28 specialidrottsförbund, till ett 
belopp av totalt 4 406 500 kr,  och enligt RS-beslutet 
fanns det två miljoner kronor att fördela.  
Bidraget till SB&K knöts till tre ändamål:
55 000 kr för aikidosektionens lobbying för att behålla 
de tre positionera i IAF, eller för att erövra nya vid kon-
gressen i Japan i oktober 2008. 20 000 kr för förberedel-
ser av ju-jutsuns General Assembly i samband med VM 
2008 samt stöd till marknadsföring. 60 000 kr som stöd 
till kandidatur för Urban Andersson i EKF och WKF.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall 
Förbundets verksamhet är uppdelad i våra sektioner 
samt vår centrala verksamhet. Den centrala verksamhe-
ten ansvarar Förbundsstyrelsen för och består främst av 
vårt kansli samt våra utövares försäkring som är de två 
största posterna. Därutöver administreras även integra-
tionsfrågor, utbildning, information, juridisk nämnd, 
jämställdhet, funktionshinder, medicinska frågor och 
andra gemensamma aktiviteter från vår centrala enhet.
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SF som varit delaktiga i projektet. Plattformen har per-
manentats och fått eget kursmateriel. Kursernas upplägg 
visar också att även de nya arterna i förbundet har ett 
stort utbyte av utbildningarna. På så vis kan förbundets 
ledare arbeta med det som är gemensamt och samman-
för oss i förbundet.

Instruktörsutbildare
Andreas Brotanek, Ove Viggedal, Christer Ringblom, 
Fredrik Gundmark, Anders Bergström, Håkan Nygren 
och Michael Söderkvist har verkat som utbildare.
 Kommittén tackar Christer Ringblom och Hå-
kan Nygren för sitt förtjänstfulla arbete då de har slutat 
som utbildare under året. Det är synnerligen glädjande 
att kunna erbjuda SB&K:s klubbar en genomtänkt 
instruktörs och ledarutbildning, i kombination med 
idrottsrörelsen och förbundets särart, samtidigt som den 
kommer att accepteras i ett EU-perspektiv.

Funktionskurser och samverkan
Funktionskurserna är fortfarande i sin linda. Stockholms 
Budo & Kampsportsförbund är det SDF som kraftful-
last verkat för att genomföra denna sorts kurser. De har 
än en gång genomfört den uppskattade funktionskursen 
om idrottsskador. Göteborgs Budo & Kampsportsför-
bund har även de genomfört en funktionskurs i idrotts-
skador samt en HLR-kurs.

Budogymnasiet (RIG)
Vårt Budogymnasium med karateinriktning i samver-
kan med Fredrika Bremergymnasierna är nu inne på 
sitt sjätte år och eleverna har etablerat sig i Haninge. 
Där har de möjlighet att bo på ett elevhem, ha karate-
träning med 2-3 pass i veckan på skoltid samt träna i 
klubb på kvällstid. De har i år tävlat mycket frekvent 
och några har även deltagit i juniorlandslagets trä-
ningsläger. Roligt är att de varit riktigt framgångsrika, 
precis som ett Riksidrottsgymnasium ska vara. Mycket 
glädjande är att flera elever har blivit uttagna till såväl 
junior som seniorlandslaget. Viktigt är att skolan och 
talangutvecklingen klaras samtidigt då det är grunden 
för ett Riksidrottsgymnasium som vårt Budogymnasium 
är. I år togs tre elever in på Budogymnasiet efter uttag-
ningen den 25 mars i Stockholm. Eleverna hade därefter 
en Kick-Off på Bosöns Idrottsfolkhögskola den 9-10 
juni. Det gör att vi haft 12 elever under året. Rekryte-
ringsarbetet inför sjunde årskullen började i september 

med information på ungdomstävlingar, gymnasiemäs-
san och annonser. Därefter har det gjorts direktutskick 
till alla karateklubbar mm. Nytt inför nästa år är att 
kata- och kumite-inriktning kommer att erbjudas de 
sökande till Budogymnasiet. Den 14-15 april, 25 maj, 
29 september och 17 november har RIG-gruppen träffats 
för RF:s fortsatta arbete med kvalitetssäkring av verksam-
heten. I syfte att få information om alla SF:s arbetssätt 
för Elitsatsning kopplat till RIG-verksamheten deltog 
Michael Söderkvist och Omar Ahmedin på en hearing 
med RF 2006. Resultatet av den och RIG-verksamheten 
har presenterats för såväl Karatesektionens styrelse som 
Landslagskommittén. På så vis hoppas RIG-gruppen att 
RIG och Landslaget kan knytas närmare. Utvärdering 
och verksamhetsbeskrivning av RIG-verksamheten har 
gjorts i samverkan mellan Fredrika Bremergymnasier-
nas rektor Gunilla Melin, tränare Omar Ahmedin och 
för SB&K Michael Söderkvist. Nytt kontrakt mellan 
SB&K, RF och Haninge Kommun för kommande tre-
årsperiod är under utformning.

Elittränarutbildningen (högre tränarutbilning)
SB&K:s utbildningsplan strävar efter en helhetssyn 
på utbildningsfrågor. RF:s utvecklingssatsning Elit-
tränarutbildningen (tidigare högre tränarutbildningen) 
startade 2003 och SB&K har två antagna elever.

Haninge Idrottscampus
Att kunna fortsätt med en elitsatsning trots högskole-
studier är inte lätt. Därför har utbildningskommittén 
tillsammans med förbundsstyrelsen valt att se möjlig-
heterna till att delta i projektet Campus Haninge. Där 
kan studenterna få individuellt studieupplägg, förtur till 
boende samt medicinsk support. Förbundet bidrar med 
träningsrådgivning samt samverkan med Budogym-
nasiet. 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 projektet. Dessutom stötar SB&K campus 
med ett stipendium.

Gymnastik- och idrottshögskolan
Den gamla Specialidrottslärarlinjen och nuvarande Trä-
narlinjen får nu ny fart inom ramen för Gymnastik & 
Idrottshögskolan. SF-engagemanget är tillbaka på Trä-
narlinjen med möjlighet till kompletterande lärarkom-
petens. Andreas Brotanek representerar SB&K och för 
närvarande har förbundet fyra elever antagna på GIH.
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Information

Det enklaste sättet att komma i kontakt med förbundet 
är via hemsidan - www.budokampsport.se – SB&K:s 
viktigaste kanal för att nå ut med information snabbt och 
brett. För medlemmar, klubbledare och förtroendevalda 
finns mycket information och tips samt möjlighet att 
skriva ut blanketter, beställa diplom, tävlingslicenser och 
mycket annat.  För allmänheten är klubbregistret en av 
de mest använda funktionerna. Här hittar många nya 
besökare en förening att börja träna i. Dessutom erbju-
der hemsidan grundläggande och enkel information 
om våra idrotter.  Förbundets centrala hemsida sköts 
av förbundets informatör. Sektionernas hemsidor sköts 
av sektionernas respektive webbmastrar. Arbetet med 
att utveckla och förbättra hemsidorna pågår kontinuer-
ligt och under 2007 har arbetet med att ta fram en ny 
förbundsgemensam hemsidelösning påbörjats och en 
projektgrupp har tillsatts för att driva frågan vidare. 

Forumet
På förbundets forum pågår diskussionerna för fullt. 
Detta är den mest besökta avdelningen på hemsidan. I 
slutet av 2007 hade SB&K:s forum hela 4 117 ämnen, 
28 140 inlägg som var gjorda av de sammanlagt 3 062 
medlemmarna - ett tydligt tecken på vikten av denna 
ständigt växande tankesmedja och åsiktsmaskin.
Anders Pettersson har varit, och fortsätter att vara, hu-
vudmoderator för forumet sedan det startades.

Nyhetsbrevet
Närmare 450 personer har själva aktivt gått in och valt 
att få nyhetsbrev via e-post från förbundets kansli. I 
nyhetsbrevet får de information om den senaste tidens 
viktigaste nyheter samt tips och råd från förbundet. 
Saker som lyfts fram är stipendier och bidrag – såsom 
Idrottslyftet, förbundets internationella framgångar, 
aktuella utbildningar och information om försäkringen 
mm. Nyhetsbrevet är öppet för alla att prenumerera på 
och anmälan görs via hemsidan www.budokampsport.se

Interaktivitet
Under två av höstens VM, junior-VM i karate i Istanbul 
samt wushu-VM i Beijing, har SB&K:s informatör följt 
med och skrivit, fotograferat och filmat de två svenska 
landslagens uppladdning och tävlande. Rapporterna pre-
senterades på bloggen under pågående tävlingar. Många 
besökare hejade på hemifrån, kommenterade landsla-

gens med- och motgångar, samt stöttade de aktiva under 
tävlingarna. Runt 1.400 dagliga besökare följde tävling-
arna under finaldagarna i de två världsmästerskapen.

 Förbundet har öppnat en kanal på YouTube. 
Sammanlagt har tio olika filmer med informationsma-
terial, uppvisningar och tävlingar lagts upp på www.
youtube.com/budokampsport under året. Ett antal be-
sökare har på detta sätt fått se bl.a. Sadik Sadiks brons-
match från junior-VM i karate, samt de kvartsfinaler där 
svenskar ställde upp i under wushu-VM.  
 SB&K har startat upp ett Myspace-konto där 
bilder och en del filmer har publicerats under 2007. Du 
hittar kontot genom att gå in på http://www.myspace.
com/budokampsport
 Förbundet har även skaffat sig ett Facebook-
konto, för att aktiva och intresserade på forumet enkelt 
ska kunna lägga till sig i gruppen Svenska Budo & 
Kamsportförbundet via www.facebook.com/budokam-
sport och därmed visa vänner sitt engagemang för någon 
av våra 18 idrotter och förbundet som helhet.

Informatör
Förbundets informatör Marija Fischer inledde under vå-
ren ett års barnledighet. Under tiden vikarierar Henrik 
Hjelmberg som informatör. Stefan Stenudd är informa-
tionsansvarig inom förbundsstyrelsen.

Historik
Under hösten medverkade delar av förbundsstyrelsen 
och kansliet på en heldagskurs i medielogik för att få 
en större insyn och förståelse för hur medierna agerar 
gentemot organisationer. Som en direkt följd av ut-
bildningen tillsatte styrelsen en kommunikationsgrupp 
bestående av Daniel Petersson (Ordförande), Javier 
Escalante (Generalsekreterare), Stefan Stenudd (Infor-
mationsansvarig) samt Henrik Hjelmberg (Informatör). 
Gruppen träder in så fort någon händelse får större me-
dialt utrymme som kräver respons från SB&K. Gruppen 
ersätter dock inte förbundets ordinarie instanser, utan 
ansvarar enbart för de första externa kontakterna.
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Massmedier
Förbundet fortsätter att kontinuerligt bearbeta medi-
erna, bl.a. genom pressmeddelanden vid varje betydande 
evenemang, vilket har genererat ett flertal tidningsar-
tiklar, TT-meddelanden samt ett mindre antal inslag i 
radio och TV. Men det finns mycket kvar att göra för 
att försöka ge våra idrotter den mediala uppmärksamhet 
som de verkligen förtjänar. 
 Det händer dock allt oftare att journalister 
själva hör av sig till SB&K för att de vill ha kontakt med 
någon av våra utövare eller representanter för våra idrot-
ter som de har hört talas om.

Utåtriktat
Uppvisningsgrupper har runt om i landet visat upp våra 
idrotter. Dessutom har förbundet synts genom annonser 
i skoltidningarna Piraya och IQstudent, samt genom 
annonser i tidningen Budo Magazine.

Google-annonsering
Vid delar av året, särskilt vid terminsstarter, har förbun-
det annonserat via sökmotorn Google och hemsidor 
med dess annonser. Vi har använt oss av samtliga våra 
idrotter som sökord, samt vissa tillhörande termer, och 
annonserna har länkat direkt till vår hemsidas fören-
ingsregister. Avsikten har varit att leda intresserade till 
klubbar på sina hemorter. Fram till årsskiftet har detta 
lett till totalt 2 675 000 exponeringar av våra annonser, 
och över 35 000 personer har via dem klickat sig vidare 
in till förbundets föreningsregister. Försöket med an-
nonserna fortsätter under terminsstaren i januari 2008. 
Efter det sker en utvärdering.

Organisation och medlemmar

Antalet utövare i förbundets sektioner: 
Utövare      -00          -01         -02         -03        -04        -05          -06          -07

Aikido       4.651      5.105      5.132     5.156     5.062     5.131     5.196       5129

Ju-jutsu     7.936       9.524    10.403   10.956   10.704   11.006   10.798    10.454

Kampsport    -             -           -          1.008     1.884     4.000*   5.436*      7673*

Karate     17.432”    16.240    17.191   17.492    18.545  17.577   17.528    15.519

Kendo          423          431         553       734         839       861        948         868

Wushu    -         2.382      3.088     3.260      3.572    3.258     3.006       2834

Totalt      30.442     33.682    36.367   38.606    40.606  41.833   42.912    42.477

 

* Inkl. bujinkan och taido som t.o.m.  2004 tillhörde karatesektionen samt en del av ka-

ratestilen kyokushinkai som from -07 kan tillhöra både karate- och kampsportsektionen.

” Inkl. wushu

Antal föreningar per sektion 2000-2007
År            -00       -01       -02       -03       -04         -05       -06        -07

Aikido            95        99       101      106       104         104       103        107

Ju-jutsu        116       121      124       125       142         134      143        165

Kampsport     -            -          -          13         44           98*     113*       158*

Karate          358”      313      330       337      344          316      323        327

Kendo            24         26        30        32         43            37       49          54

Wushu            -          46        55        69         83            82        79          80

Totalt           593       605      640      682       760          771      810        891

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

” Inkl. wushu

 
Antal utövare per art: 

År                                           -04           -05          -06            -07 

Aikido                                  5.062       5.131        5.196       5.129 

Bujinkan                                 519          536           778          733 

Capoeira                                 308          536           666          669 

Filippinska kampsp.                  35            56             71          112 

Glima                                        -              13            13             17 

Iaido                                       168          187           199          235 

Jodo                                          98            78             96            61 

Ju-jutsu                              10.704     11.006      10.798     10.454 

Karate                                17.158     17.242      17.198     16.935 

Kendo                                     530          530           565          500 

Kickboxning                         1.541      2.173        2.907       2.968 

Krav maga                                -              58             99           197 

Kyudo                                       17           19             27             42 

Naginata                                   26           47             53             30 

Shorinjikempo                        335         335           330           292 

Shootfighting                            -           162           255           559 

Taido                                      533          539           655          710 

Wushu                                 3.572       3.258        3.006       2.834 

Totalt                                 40.606     41.833      42.912     42.477

           
Förbundsstämman 
Vid förbundsstämman den 24 mars 2007 var 152 fören-
ingar representerade med sammanlagt 207 röster.  
 I anslutning till förbundsstämman anordnades 
också uppvisningar i vissa av förbundets arter. Leif Lars-
son, ledamot i Riksidrottsstyrelsen närvarade stämman. 
Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisorernas 
rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2006.

Förbundsstyrelsen lade tre propositioner. 
 2007:1 ang. förbundets omorganisation. Fö-
redragande: Daniel Petersson. Efter en längre debatt 
ställde förbundsstämman sig bakom följande riktlinjer 
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gällande förbundets framtida organisation: att förbun-
det fortsatt skall hållas samman, att inriktningen är att 
genomföra förändringar, att förbundsstyrelsen får till 
uppgift att återkomma till nästa förbundsstämma med 
förslag till omorganisation av förbundet.
 2007:2 ang. representations- och övergångsbe-
stämmelser. Föredragande: Jöran Fagerlund. Stämman 
beslutade att bifalla propositionen med ändring av ”bu-
doutövare” till ”utövare” i 9 kap., 2 §, första meningen. 
Beslutet fattades med acklamation. 
 2007:2 ang. antal röster på förbundsstämman. 
Föredragande: Jöran Fagerlund. Efter två inlägg som 
båda yrkade på avslag av propositionen, gick stämman 
till val. Votering begärdes och rösträknarna fann att det 
fanns 84 röster för bifall propositionen och 89 röster för 
avslag. Därmed förklarades propositionen avslagen. 
 
Två motioner hade inkommit. 
 2007:1 ang. bildande av Shorinjikemposektion. 
Föredragande: Robert Liljeblad. Daniel Petersson fö-
redrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade 
avslag. Votering begärdes och rösträknarna fann att det 
fanns 64 röster för att avslå motionen och 75 röster för 
att bifalla motionen. Eftersom det behövdes 2/3 majori-
tet för bifalla motionen förklarades motionen avslagen.
 2007:2 ang. byte av sektionstillhörighet. Fö-
redragande: Fredrik Eriksson. Urban Andersson före-
drog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade 
på avslag. Efter debatt gick stämman till omröstning. 
Votering begärdes och rösträknarna fann att det fanns 
44 röster för att avslå motionen och 110 röster för att 
bifalla motionen. Stämman beslöt därmed att bifalla 
motionen. 

Val till styrelsen

Förbundsordförande:  Daniel Petersson 
Vice förbundsordf.:  Petra Fluor
Förbundskassör: Michael Bergman
Övrig ledamot:  Anders Pettersson 
Utbildningsansvarig: Michael Söderkvist
Informationsansvarig: Stefan Stenudd

Vidare fastställdes att sektionsordförandena skulle 
ingå i styrelsen:
Aikido:   Jöran Fagerlund
Ju-jutsu:  Emil Gustafsson
Kampsport:  August Wallén
Karate:   Urban Andersson
Kendo:   Dan Fujii
Wushu:   Patrik Svenberg

Styrelser

Förbundsstyrelsen har under 2007 haft åtta protokoll-
förda sammanträden, varav två före förbundsstämman 
(med den dåvarande styrelsen) och sex efter förbunds-
stämman (med den nuvarande styrelsen). Styrelseleda-
möterna har deltagit enligt följande:

                Föregående  Nuvarande
        styrelse             styrelse
Britt Solberg   2 0 
Daniel Petersson  2 6
Michael Bergman  2 6 
Petra Fluor   2 5
Michael Söderkvist  1 4
Stefan Stenudd   1 3
Jöran Fagerlund   2 6
Emil Gustafsson   0 5
Leif Sunje   1 0
Patrik Svenberg   1 2
Urban Andersson  1 4
August Wallén   1 3
Dan Fujii   0 6
Jesper Gunnarsson  1 1 (ersatt August Wallén)
Dan Andersson  1 0 (ersatt Emil Gustafsson)
Gunnar Hoffsten  0 1 (ersatt Emil Gustafsson)
Kristina Ullgren  0 1 (ersatt Urban Andersson)
Hanna Sillén  0 1 (ersatt Patrik Svenberg)

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

På förbundsstämman 2007 valdes SB&K:s tidigare trotjänare Erik Åsbrink 
till mötesordförande, här tillsammans med Javier Escalante.
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Juridiska Nämnden
Nämndens ledamöter har vid årets utgång varit:
Ordförande:  Marc Tullgren
Vice ordförande: Maria Sjöberg
Ledamot:  Gunnar Hoffsten
Ledamot:  André Gullbrand

Nämnden har haft sammanträden i samband med han-
tering av två under året inkomna ärenden. 
 Båda ovan angivna ärenden har föranlett kom-
pletteringsföreläggande varefter ett ärende har kunnat 
avskrivas i avsaknad av komplettering och det andra 
ärendet har föranlett såväl avvisningsbeslut avseende viss 
begäran och beslut om ogillande av kvarvarande begä-
ran. Antalet disciplinärenden ligger på en tillfredsstäl-
lande låg nivå. 
 
Medicinska kommittén
Medlemmar
Medicinska kommittén har under året bestått av Daniel 
Petersson, Robert Wanat, Pavel Antonsson, Ali Kad-
khodazadeh, Dariuz Trojanowski, Lena Karström och 
Petra Fluor. Petra Fluor övertog ansvaret för kommittén 
från Daniel Petersson i maj månad. Lena Karström har 
under året ingått som ny ledamot. Dariuz Trojanowski 
har avböjt vidare engagemang i kommittén och en ny 
ledamot sökes. 

Verksamhet
Löpande har frågor från förbundets medlemmar besva-
rats. Det tidigare lämnade förslaget om ”Hantering vid 
medvetslöshet” är under bearbetning för att komplet-
tera det gemensamma tävlingskortet och uppföljning 
enligt kampsportslagen. I övrigt har inga större ärenden 
förekommit. Främsta kommunikationssättet under året 
har varit via e-post, men kommittén har också haft ett 
telefonmöte. 

Kommittén budo för funktionshindrade
Arbetet med att stimulera fler barn, ungdomar och 
vuxna som har haft svårt att komma med i idrottsge-
menskapen har fortsatt med oförminskad styrka genom 
aktiviteter från norr till söder. Stora och små arrang-
emang har varvats med daglig verksamhet. Gamla och 
unga medlemmar har deltagit och antalet klubbar som 
engagerar sig är många - men kan alltid bli fler.
 I norr har Pontus Johansson och hans gäng gjort 
ett stort arbete med att profilera budo för funktionshindra-

de, med daglig träning och träningsläger där man special-
satsar på dessa medlemmar.   
 I Stockholmstrakten har man satsat på olika trä-
ningspass där man integrerar barn & ungdomar med olika 
funktionshinder i verksamheten. Ett speciellt tack vill vi 
rikta till alla de klubbar som har hjälpt till i arbetet. 
 På västkusten har det börjat att röra på sig då en 
rad klubbar har fortsatt sina satsningar och en del nya har 
tillkommit. Vi är förhoppningsfulla inför 2008 då en ny 
informationskampanj skall genomföras som ytterligare 
skall stödja klubbarnas arbete.  
 I söder har främst Helsingborg, Lund och Malmö 
varit aktiva. Klubbarna har expanderat sina verksamhets-
områden och inför 2008  diskuteras samarbeten mellan 
kommunerna.  Ett specialområde som har fått en extra 
satsning är ungdomar som förutom en diagnos även har ett 
viktproblem. Tillsammans med läkargrupper har kom-
mittén arbetat med att etablera nya kanaler för samarbete 
inom just detta segment. Det är först och främst Kaisho 
Budoklubb i Helsingborg som har gjort ett jättejobb med 
detta. Man har tillsammans med läkarteamet på Helsing-
borgs lasarett som tillhör det sk Plusteamet, dragit igång 
verksamhet på tisdagskvällarna. Under 15 träningstillfällen 
har man stimulerat deltagarna till stordåd. Träningen har 
föranletts av otaliga möten och noggrann planering så att 
arbetet skall bli lyckosamt. 
 Det stora problemet med att arbeta med barn & 
ungdomar med olika funktionshinder, är att nå ut med 
korrekt budskap. Att hitta rätt kanaler och bygga upp bra 
relationer med  läkare, sjukgymnaster och annan personal 
är oerhört viktigt i steg ett. I nästa steg handlar det om 
nå ut till de berörda familjerna och deras barn. Steg tre är 
att rent praktiskt inspirera barnen till att vilja delta och 
upptäcka glädjen i idrotten. Nästa stora steg är att bistå 
och hjälpa föreningarna i deras arbete och ge dem det stöd 
och den utbildning de behöver för att kunna utveckla sin 
träning. Inför det kommande året 2008 är detta en viktig 
punkt på agendan eftersom det är några år sedan en sådan 
satsning gjordes. 
 Kommittén efterlyser mer information om vad 
som händer ute i klubbarna. Vi vill gärna lyfta fram 
positiva exempel där budo & kampsport har förändrat 
människors liv till det bättre.Kommitténs uppgift är att : 
• genomföra en kartläggning av förbundets klubbar vad 
gäller budo- & kampsportsträning för funktionshindrade 
och samla information om hur denna verksamhet ser ut, 
• aktivt arbeta för att stödja de personer med funktions-
hinder som tränar budo inom SB&K verksamhet, 
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• aktivt arbeta för att värva nya medlemmar med funk-
tionshinder och sprida information om budoträning för 
funktionshindrade till samhälle, media m.m., 
• aktivt arbeta för att starta samarbeten med andra 
specialidrottsförbund med verksamhet för funktionshin-
drade, handikapporganisationer, landsting och habilite-
ringsinstanser, 
• aktivt arbeta för att skapa internationellt samarbete 
med utländska budo & kampsportsförbund och motsva-
rande med verksamhet för funktionshindrade.

Med dessa grundstenar i vårt arbete kommer vi 
att fortsätta att vara en aktiv kommitté inom förbundet 
även det kommande året. Om Du känner att du skulle 
vilja bistå oss på olika sätt i vårt artbete kan du med 
fördel höra av  dig till ordförande Mike Wall. Vi hoppas 
på ett ännu större engagemang från förbundets klubbar 
under 2008 och att vi på ett ännu bättre sätt kan stödja 
alla medlemmar och instruktörer så att vi kan fortsätta 
vara ledande inom detta arbete.

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), Lotta Berger 
(tränare), Andreas Brotanek (Campus Haninge), Gu-
nilla Melin (rektor, Fredrika Bremer-gymnasierna),Per-
Åke Olsson (gymnasieansvarig, Haninge kommun).

Kansliet
Vid utgången av 2007 hade kansliet tre anställda:
Javier Escalante, generalsekreterare och chef för kansliet, 
Marija Fischer, informatör, föräldraledig sen den 2 maj 
och ersatt av vikarien Henrik Hjelmberg, samt Mona 
Thun Lundkvist, förbundskanslist. Förbundsstyrelsens 
kansliansvarige har varit Daniel Petersson.

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Tomas For-
slund, auktoriserad revisor, Ernst & Young, Leila Orre. 
 

Revisorsuppleanter
Michel Forss, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Brändström 

Valberedning
Irene Brändström, sammankallande 
Jonathan Askesjö, Lillemor Setting

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är med sin 
mångskiftande verksamhet anslutet till ett 15 internatio-
nella 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
International Kyudo Federation
European Kendo Federation
European Naginata Federation
European Kyudo Federation

Wushu
International Wushu Federation
European Wushu Federation

Kickboxning
World Association of Kickboxing Organizations

Internationella uppdrag
Personer i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har 
under verksamhetsåret haft 13 uppdrag i följande inter-
nationella organisationer:

International Aikido Federation
Stefan Stenudd, styrelseledamot
Kai Löfgren-Shimasue, IT-chef
Jöran Fagerlund, revisor
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International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund, ordförande
Bertil Bergdahl, sekreterare i domarkommittén
Ola Johansson, ordförande i medlemsrekryteringsgruppen

Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten, revisor

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

GAISF
Paul G. Höglund, styrelseledamot

Budo- och kampsportsdistrikt
 
SB&K-distrikt                  Utövare            Föreningar
Bohuslän-Dal        641    16
Dalarna       544     16
Gotland       161      4
Gästrike-Hälsinge     947     13
Göteborg                 5207     53
Halland        993     19
Jämtland       302       8
Medelpad      429      8
Norrbotten                  1088     18
Skåne      5996     80
Stockholm   10878   157
Sydöstra     3441    57
Södermanland     1086     19
Uppland     1988    22
Värmland     1401    27
Västerbotten    1929    28
Västergötland     1585    26
Västmanland     1108     15
Ångermanland      513      7
Örebro       545    12
Östergötland     1695     24
Totalt                42.477   810

Sektion         SB&K-distrikt
Aikido    19 (-1)
Ju-jutsu    20 (-1)
Kampsport   19 (-2)
Karate    21 (of.)
Kendo    14 (-1.)
Wushu    17 (of.)

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

Utmärkelser
 
Förtjänsttecken 1
262 Kim Olausson, Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
263 Linda Antonsson, Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
264 Sara Hansson, Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
266 Anders Vannestål, Växjö Ju-jutsuklubb
267 Catherine Erlandsson, Växjö Ju-jutsuklubb
268 Kent Nordlund, Älvsjö Ju-jutsuklubb

Förtjänsttecken 2
270 Clas Eriksson, Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
271 Ulf Oredsson, Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
272 Johan Landgren, Älvsjö ju-jutsuklubb
273 Helén Wilny, Älvsjö Ju-jutsuklubb

Förtjänsttecken 3
156 Lars Kiessling, Ju Jutsuklubban Dokan Dojo
157 Johan Petersson, Karate Dojo Katrineholm

Förtjänsttecken 5
154 Wilhelm Bilhöfer, Trollhättans Aikidoklubb
155 Staffan Kemi, Älvsjö Ju-jutsuklubb

Förtjänsttecken 6
4 Patrik Svenberg, Quan Fa Stockholm
5 Sven-Yngve Gyllsjö, Stockholms Aikikai

Stora Grabbar & Tjejers Märke
71 Joanna Stassos, Malavé Karate Do
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Resultaträkning     

Utfall        2007      2006 

(belopp i kr)    
Verksamhetens intäkter    
Anslag      3 715 720   2 889 500
Årsavgifter     3 033 191   3 064 238
Försäljningsintäkter       596 277      480 452
Övriga intäkter          35 535        58 782
   
Summa intäkter     7 380 723   6 492 972
   
Verksamhetens kostnader   
Inköp material      -168 258    -173 928
Lämnade bidrag      -208 238     -167 870
Personal/Resor/logi/arvode             -3 422 638             -3 343 598
Lokalkostnader      -515 361    -466 938
Förbrukningsmaterial     -352 853    -286 585
Främmande tjänster     -236 484    -165 997
Telefon/porto      -281 739    -339 860
Representation          -6 866        -3 689
Reklam & PR       -213 510    -167 027
Div förvaltningskostnader      -32 744      -37 500
Försäkringar      -870 315    -868 934
Div kostnader      -232 221    -289 215
   
Summa kostnader                 -6 541 227                 -6 311 141
   
Resultat före avskrivningar   839 496   181 831
   
Avskrivningar         -84 760    -133 312
   
Resultat efter avskrivningar   754 736     48 519
   
   
Finansiella intäckter och kostnader   
   
Finansiella intäkter      107 343        61 680
Finansiella kostnader           -192           -459
   
Årets resultat     861 887   109 740

Ingående balans     2 076 616   1 966 876
   
Utgående medel           2 938 503          2 076 616
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     Balansräkning 
        2007-12-31   2006-12-31  
          
 (belopp i kr)       
 Tillgångar      
      
 Anläggningstillgångar       
 Inventarier          73 648      117 158
 Långfristiga fordringar        0        23 879
 S:a anläggningstillgångar         73 648       141 037
   
 Omsättningstillgångar   
   
 Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar fakturerade        10 358        63 435
 Övriga korfristiga fordringar        61 025        12 179
 Interimsfordringar    1 016 043      948 394
 S:a Kortfristiga fordringar    1 087 426     1 024 008
   
 Kassa och bank   
 Bank      4 060 154   3 817 355
 S:a Kassa och bank    4 060 154   3 817 355
   
 S:a omsättningstillgångar   5 147 580    4 841 363
   
 Summa tillgångar                  5 221 228          4 982 400
        
 Skulder och eget kapital       
        
 Eget kapital      
 Reservfond      -332 000    -332 000
 Balanserat överskott               -1 744 616             -1 634 876
 Årets överskott/underskott    -861 887    -109 740
 S:a Eget kapital                  -2 938 503                -2 076 616
   
 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder     -117 636     -152 479
 Personalens källskatt       -25 710      -24 087
 Uppl.sem.skuld        -70 262      -72 684
 Uppl. sociala avgifter       -29 248      -20 807
 Löneskatt        -37 528      -31 030
 Interimsskulder               -2 002 341             -2 604 697
 S:a kortfristigaskulder                  -2 282 725                -2 905 784
  
 Summa skulder och eget kapital        -5 221 228         -4 982 400
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Resultaträkning      
       
Centralt     

Utfall           2007        2006 

(belopp i kr)     
Rörelseintäkter     
Anslag  3 699 500   2 836 000
Årsavgifter     272 191   1 177 238
Försäljningsintäkter     139 252        92 739
Övriga intäkter       30 235        53 183
    
S:a rörelseintäkter  4 141 178   4 159 160
    
Rörelsekostnader    
Inköp material     -14 563      -24 579
Lämnade bidrag     -35 000      -36 870
Resor/logi/arvode                                      -1 861 798             -1 613 730
Lokalkostnader   -379 248    -369 280
Förbrukningsmaterial   -244 249    -226 024
Främmande tjänster   -228 513    -146 350
Telefon/porto   -224 696    -257 334
Representation               0           -409
Reklam & PR   -203 676    -143 043
Div förvaltningskostnader     -31 250      -37 500
Försäkringar   -868 915    -868 934
Div kostnader     -80 144    -111 450
Avskrivningar     -38 610      -51 836
    
S:a rörelsekostnader                                          -4 210 662                 -3 887 339
    
Finansiella intäkter     107 343        61 681
Finansiella kostnader          -192           -205
    
Resultat     37 667             333 297

Ingående balans   1 574 664              1 241 367
    
Utgående medel                              1 612 331          1 574 664
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Resultaträkning      
      
Aikido     

Utfall         2007      2006 

(belopp i kr)    
Rörelseintäkter    
Årsavgifter    310 469   228 000
Försäljningsintäkter    159 080     98 528
Övriga intäkter                             0
    
S:a rörelseintäkter    469 549    326 528
    
Rörelsekostnader    
Inköp material   -103 866    -91 577
Lämnade bidrag     -11 238      -1 500
Resor/logi/arvode   -120 397  -160 719
Lokalkostnader       -8 850      -6 500
Förbrukningsmaterial     -30 636      -3 943
Telefon/porto     -12 843      -9 916
Representation       -1 888              0
Reklam & PR          -675      -4 687
Div kostnader       -2 293      -4 751
    
S:a rörelsekostnader   -292 686  -283 593
    
Finansiella intäkter               0              0
Finansiella kostnader               0              0
    
Resultat  176 863   42 935

Ingående balans     133 700     90 765
    
Utgående medel  310 563           133 700
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Resultaträkning      
       
Ju-jutsu     

Utfall             2007          2006 

(belopp i kr)     
Rörelseintäkter     
Årsavgifter         660 545       489 000
Försäljningsintäkter           22 360         33 782
Övriga intäkter                   0           4 000
    
S:a rörelseintäkter          682 905         526 782
    
Rörelsekostnader    
Inköp material         -11 894        -40 214
Lämnade bidrag         -20 000        0
Resor/logi/arvode       -438 840      -488 754
Lokalkostnader           -8 185          -9 995
Förbrukningsmaterial           -3 047        -14 234
Främmande tjänster                   0        -19 587
Telefon/porto           -3 148          -8 144
Representation           -3 395          -2 347
Försäkringar           -1 400       0
Reklam & PR           -7 134        -13 619
Div kostnader         -19 877        -34 969
Avskrivningar         -17 003        -38 764
    
S:a rörelsekostnader        -533 923       -670 627
    
Finansiella intäkter                   0      0
Finansiella kostnader               -254
    
Resultat     148 983   -144 099

Ingående balans          56 093       200 192
    

 Utgående medel         205 076      56 093
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Resultaträkning      
       
Kampsport     

Utfall           2007        2006 

(belopp i kr)     
Rörelseintäkter     
Anslag    0       17 000
Årsavgifter     332 189     177 000
Försäljningsintäkter       75 368       74 000
Övr intäkter                0            400
    

  S:a rörelseintäkter       407 557      268 400
    

 Rörelsekostnader    
Inköp material      -28 921      -17 308
Resor/logi/arvode    -164 261      -91 522
Lokalkostnader        -8 100        -6 900
Förbrukningsmaterial      -15 477        -2 897
Telefon/porto      -25 663      -27 032
Reklam/PR           -675                0
Div kostnader      -27 892       -5 588
    
S:a rörelsekostnader    -270 989    -151 247
    
Finansiella intäkter    0    0
Finansiella kostnader    0    0
    

 Resultat     136 568   117 153
    
Ingående balans       77 088      -40 065
    

 Utgående medel    213 656     77 088
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  Resultaträkning             
  
  Karate             
 

  Utfall           2007       2006     
     
  (belopp i kr)             
  Rörelseintäkter            
  Anslag        0       0

Årsavgifter     1 128 164     781 000
Försäljningsintäkter         47 984       92 706
Övr intäkter       0         1 000
    
S:a rörelseintäkter     1 176 148     874 706
    

   Rörelsekostnader    
Inköp material       0          -250
Lämnade bidrag       -77 000     -41 500
Resor/logi/arvode     -693 865   -807 728
Lokalkostnader        -59 035     -65 012
Förbrukningsmaterial       -29 100     -31 010
Främmande tjänster         -5 727            -60
Telefon/porto          -4 873     -28 707
Representation          -1 583          -763
Reklam/PR             -675       -3 930
Div kostnader        -74 284     -65 236
Avskrivningar        -29 147     -42 712
    
S:a rörelsekostnader      -975 289                -1 086 908
    
Finansiella intäkter      0    0
Finansiella kostnader      0    0
    

 Resultat      200 859           -212 202
    
Ingående balans      -148 251       63 951
    

 Utgående medel        52 608           -148 251
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  Resultaträkning       
        
  Kendo      

  Utfall          2007        2006  

  (belopp i kr)      
  Rörelseintäkter      
   Anslag          16 220       20 000

Årsavgifter     140 541       66 000
Försäljningsintäkter     130 933       83 997
Övriga intäkter         5 300            200
    
S:a rörelseintäkter      292 994      170 197
    

 Rörelsekostnader    
Inköp material        -6 741                0
Lämnade bidrag      -65 000     -88 000
Resor/logi/arvode      -54 668   -106 152
Lokalkostnader      -46 336       -5 750
Förbrukningsmaterial        -7 303       -6 462
Telefon/porto          -689       -1 317
Reklam & PR    0       -1 748
Div kostnader       -1 410            -77
    
S:a rörelsekostnader    -182 147   -209 506
    
Finansiella intäkter     0    0
Finansiella kostnader     0    0
    

 Resultat     110 847   -39 309

Ingående balans      316 024     355 333
    

 Utgående medel    426 871             316 024
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  Resultaträkning      
       
  Wushu     

  Utfall           2007      2006 

  (belopp i kr)     
  Rörelseintäkter     
             Anslag     0      16 500

Årsavgifter      189 092    146 000
Försäljningsintäkter        21 300        4 700
    
S:a rörelseintäkter       210 392    167 200
    

 Rörelsekostnader    
Inköp material        -2 274   0
Resor/logi/arvode      -90 302    -74 993
Lokalkostnader        -5 607      -3 501
Förbrukningsmaterial      -23 042      -2 016
Främmande tjänster        -1 560   0
Telefon/porto        -9 827      -7 411
Representation     0         -170
Reklam/PR           -675              0
Div kostnader      -27 006    -67 144
    
S:a rörelsekostnader     -160 293   -155 235
    
Finansiella intäkter     0   0
Finansiella kostnader     0   0
    
Resultat     50 099   11 965

Ingående balans        67 298      55 333
    
Utgående medel   117 397   67 298
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Aikido

Ordföranden har ordet

Aikidosektionens verksamhet går i cykler. Vartannat år 
håller vi Sverigeläger, var fjärde år är det IAF-kongress. 
2008 sammanfaller dessa cykler och vi får ett år präglat 
av stora arrangemang. Verksamhetsåret 2007 präglades 
snarast av inre utveckling. 
 Vi har infört nya graderingsregler för Aikikai som 
gör att graderingarna decentraliseras. Jag är övertygad 
om att detta innebär ett stort steg framåt för samtliga 
klubbar inom Aikikai, även de klubbar som tidigare har 
varit missnöjda med de gamla graderingsreglerna.  
 Samtidigt som vi har utvecklats internt har vi fått 
ökat erkännande för vår kompetens av Hombu Dojo när 
Jan Hermansson graderades till 7 dan och Ulf Evenås 
utsågs till shihan vid kagami-biraki i januari 2007.     

Det är en stor ära för svensk aikido att ha dessa båda i 
våra led.  För att uppmärksamma Jans gärning inom ai-
kido beslutade vi att ge ut en biografi om honom skriven 
av Stefan Lagström. Stefan och Jan tog dessutom på sig 
hela det ekonomiska risktagandet för detta projekt. Jag 
vill fram-föra mitt varma tack till Stefan och Jan för att 
de gjorde boken möjlig.

Jag vill passa på och tacka styrelsen, graderings-
kommittén, webbmaster och alla andra som bidragit till 
aikidosektionens verksamhet under år 2007. 

Avslutningsvis vill jag även rikta ett tack till alla de 
ideella krafter vars engagemang i våra 100 aikidoklubbar 
gör att 5000 personer kan träna aikido i Sverige.  
     Jöran Fagerlund 

Cenneth Sparby och Jan Grönholm under KFUM Uppsala Aikidoklubbs 40-årsjubileum.     Foto: Magnus Hartman
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Styrelse och kommittéer 
 
Vid aikidosektionens årsmöte, den 24 mars på Scandic 
Hilton Slussen i Stockholm, valdes följande styrelse: 
 
Ordförande:  Jöran Fagerlund 
Sekreterare: Kerstin Fredbäck 
Kassör:   Pierre Åkerblom 
Ledamöter: Marie Arvidsson 
  Mathias Bäck 
  Manne Niemi (numera Hasselros) 
   Per-Åke Wilhelmsson 
 
Till ledamöter i valberedningen valdes Maria Mossberg, 
Åsa Bergström och Linus Hagström med den först-
nämnda som sammankallande.

Ordföranden för sektionen har, i enlighet med 
Budo- & Kampsportsförbundets ordning, varit ledamot 
i förbundsstyrelsen och deltagit i dess sammanträden. 

Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit 
sju sammanträden, varav fem i form av telefonmöten. 
Dessutom har det förekommit flitiga kontakter via e-
post. Inom aikidosektionen finns en graderingskommit-
té som på styrelsens uppdrag hanterar graderingsfrågor 
för Aikikai. Kommittén handhar även övriga tekniska 
frågor samt viss internationell representation inom Ai-
kikai och har under 2007 bestått av: Urban Aldenklint, 
Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, 
Jan Hermansson, hedersledamot,  Maria Mossberg, Jan 
Nevelius och Stefan Stenudd, sammankallande. Grade-
ringskommittén har haft tre möten. Täta kontakter har 
dock skett via e-post. 

Kai Löfgren-Shimasue har på styrelsens uppdrag 
varit webbmaster för sektionens hemsida.

 
Internationellt 
 
Genom Svenska Budo- & Kampsportsförbundet är 
aikidosektionen medlem i Internationella Ai-kidofede-
rationen (IAF). Svensk aikido har sedan länge en stark 
position i denna organisation. Kai Löfgren Shimasue 
har i flera år varit webbmaster i IAF. Stefan Stenudd är 
ledamot i styrelsen och Jöran Fagerlund revisor. Sverige 
åtnjuter 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 och med 
Doshu Moriteru Ueshiba. Exempelvis har sektionens 
graderingskommitté behörighet från Hombu att i eget 
namn sköta dangraderingar, något som i många länder 
är förbehållet japanska shihan. 

Ett flertal framstående utländska, framför allt 
japanska, aikidoinstruktörer bjuds regelbundet in varje 
år av olika klubbar för att undervisa på läger. Flera fram-
stående svenska instruktörer reser också regelbundet 
utomlands för att undervisa. 

Inom Ki no Kenkyukai Association Internationa-
le sker sedan länge ett intensivt samarbete med Kenjiro 
Yoshigasaki sensei, som under 2007 besökt Sverige fyra 
gånger.   

 I mars hade IAF styrelsemöte i Paris. Från 
Sverige deltog Stefan Stenudd och sektionens och IAF:
s webbmaster Kai Löfgren-Shimasue. De presenterade 
sitt förslag till en ny hemsida för IAF. 

I maj deltog Urban Aldenklint från graderings-
kommittén i den årliga aikidouppvisningen på Budokan 
i Tokyo. Han hade även möte med flera personer på 
Hombu Dojo. 

Under sommaren firade Norsk aikido 30-årsjubi-
leum med Doshu närvarande. Sverige representerades av 
Urban Aldenklint, Jöran Fagerlund och Manne Has-
selros. Det svenska deltagandet bör ha bidragit till att 
stärka Sveriges förhållande till Hombu och Doshu. 

I oktober besökte Jöran Fagerlund och Ulf 
Evenås Hombu Dojo i samband med en resa arrange-
rad av Göteborgs Aikidoklubb. Där träffade de Doshu 
och hade ett möte med Hiroshi Somemiya, generalse-
kreterare i IAF och Hideo Yonemochi, chef för interna-
tionella avdelningen inom Aikikai. 
 
Medlemmar och klubbar 
 
Antalet medlemmar i landets aikidoklubbar var vid 2007 
års slut 5129.  Medlemsantalet har legat på ungefär 
samma nivå ända sedan mitten av 1990-talet. Antalet 
klubbar var 107, vilket är en liten ökning sedan föregå-

Mutsuko Minegishi, 6 dan håller läger i Lund.        Foto: Carl Olof Hagman
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ende år. Fem nya klubbar valdes in i SB&K, medan en 
lades ner - KFUM Aikido Bollnäs. 

De nya klubbarna var: Aikidoföreningen Jin Ai-
kido Dojo Växjö, Aikidoklubben Armvredet, Stockholm, 
Föreningen Aikido Dojo Grythyttan, Föreningen Marks 
Takemusu Aiki och Gävle Aikidoklubb.

Ca 90 % av våra aikidoutövare tränar och graderar 
enligt Aikikai. Utanför Aikikai finns ett antal klubbar 
tillhörande organisationerna Ki No Kenkyukai Associa-
tion Internationale och Tomita Aca-demy, skapade och 
ledda av Kenjiro Yoshigasaki respektive Takeji Tomita. 
De hanterar graderingar utan inblandning av sektio-
nen. Dessutom har en ny sammanslutning bildats av tre 
klubbar som tränar Dento Iwama Ryu. Organisationen 
benämns Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige och 
har Hitohiro Saito som huvudlärare. Även inom Aiki-
kai samarbetar många klubbar i nätverk, ett exempel är 
Hokuo Aikikai. Aikido-sektionen stöder sådana nätverk 
bl.a. genom att efter ansökan ge bidrag för klubbsamver-
kan. Under året har tre sådana ansökningar beviljats. 

 
Jämställdhet 
 
Aikidosektionens jämställdhetspolicy från år 2002 ligger 
till grund för sektionens jämställdhetsarbete. Policyns 
vision är att kvinnor och män inom aikidon ska ha 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ett mål 
är en jämn fördelning av grader, makt och inflytande 
mellan kvinnor och män. 

I jämställdhetspolicyn konstateras bl.a. att jäm-
ställdhetsarbetet huvudsakligen måste utföras ute i 
klubbarna. Instruktörernas kunskaper och attityder kan 
dock påverkas genom att jämställdhetsaspekter betonas 
i förbundets utbildningsplan. Avsikten är att skapa fler 
tillfällen att exponera kvinnliga förebilder. Under året 
beviljades en sådan ansökan, för en träningsturné med 
Mutsuko Minegishi, 6 dan, som bor på söderhavsön 
Guam.

Andelen kvinnor bland aikidoutövarna är för 
närvarande 26 %, vilket innebär en minskning under 
det senaste decenniet.  Ett annat mått på jämställdhe-
ten är andelen kvinnor bland årets dangraderade. Även 
här märksatt jämställdheten ännu inte är fullständigt 
genomförd. Av alla som under 2007 uppnådde en 
dangrad var totalt 15 % kvinnor (se tabell). Denna andel 
är betydligt lägre än andelen av alla utövare. Siffrorna 
i tabellen gäller hela sektionen. År 2006 var andelen 
kvinnor av dangraderade 19 %. Under verksamhetsåret 
1992/93 för att ta ett exempel var andelen 17 % (den 
senare siffran gäller endast Aikikai). 

Tabell. Andelen kvinnor av alla som erhållit dangrader i Sve-
rige under år 2007.

            1 - 2 dan   3 - 4 dan     5 – 7 dan    Totalt 
Antal totalt  75     23            9  107 
Antal kvinnor 13       3            0   16 
Andel kvinnor     17 %     13 %            0 %  15 % 
 
 Av de instruktörer som erhållit instruktörstitlar 
med graderingsrätt inom Aikikai. 2007 var en av fyra 
nya shidoin kvinna, medan bara 11 % av dem som ut-
nämndes till fukushidoin var kvinnor. 

 När man bedömer dessa siffror,  bör man ha i 
minnet att jämställdheten inte bara avgörs av förhål-
landena inom aikidon,   utan kanske i högre grad genom 
att träningen ger kvinnor en kompetens och självkänsla 
som förbättrar deras förutsättningar att ta sig fram i 
livet utanför dojon.

 
Information och utbildning  
 
Den huvudsakliga källan för information är Internet. 
Det krävs en viss aktivitet för att få informationen, men 
denna kan istället lättare spridas till en vidare krets. Ai-
kidosektionens hemsida www.budokampsport.se/aikido 
innehåller bl.a. nyheter och information om styrelsen,  
bl.a. ett kalendarium. 

Styrelsen har diskuterat hur sektionens webbplats 
ska kunna förbättras och dessutom ge möjlighet för 
Aikidonytt att återuppstå – fast på webben. De tekniska 
lösningar som krävs för en sådan vidare-utveckling har 
redan initierats inom förbundet som helhet. Därför blir 
våren 2008, när de nya syste-men förväntas ha installe-
rats, en lämplig tidpunkt att starta det arbetet. 

Sektionens graderingskommitté för Aikikai har 
också en egen hemsida på www.aikikai.se. Aikidosektio-
nen finansierar även Ki No Kenkyukai Sveriges webb-
plats som finns på www.kinokenkyukai.se.

Förbundet har dessutom en webbplats – Budo-
forum - som är öppen för alla. Forumet används till allt 
från praktiska träningstips och kuriosakunskap till stora 
filosofiska diskussioner om aikidorelaterade ämnen. 

SB&K har ett gemensamt utbildningsprogram, 
som är stiloberoende och riktar sig både till instruk-tö-
rer och förtroendevalda. När det gäller instruktörer finns 
utbildning i fyra nivåer, nämligen grupp- och barnin-
struktör, klubbinstruktör, distriktsinstruktör, förbundsin-
struktör och ”högre förbundsin-struktör”. 

Graderingskommittén arbetar med att sätta ihop 
en utbildning med graderingsinriktning för in-struktö-
rer med shidoin- och fukushidointitlar. 
 



                www.budokampsport.se

26

 

Graderingar och utnämningar 
 
Dangraderingar inom Aikikai hanteras av en grade-
ringskommitté som är tillsatt av förbundets ai-kidosek-
tion  på delegation från stiftelsen Aikikai i Tokyo. 

Graderingsrätten gäller grader upp t.o.m. 4 dan. 
Vid vissa graderingar i samband med läger är en japansk 
gästande shihan examinator. Sedan 2007 kan dangra-
deringar genomföras av en grupp shidoin (se nedan) 
utan att kommitténs ledamöter deltar som examinatorer. 
Ansvaret gentemot Hombu dojo ligger dock kvar hos 
kommittén. När det gäller grader högre än 4 dan kan 
graderingskommittén rekommendera förtjänta perso-
ner till Aikikai i Tokyo.  Inom Ki no Kenkyu Kai och 
Tomita Academy sköts graderingarna helt utan inbland-
ning av aiki-dosektionen av Yoshigasaki sensei respek-
tive Tomita sensei. 

Av de högre grader som utdelats under 2007 bör 
särskilt nämnas Sveriges nestor inom aikidon Jan Her-
mansson som erhållit 7 dan Aikikai. Följande personer 
erhöll sålunda dangrader Aikikai under året: 

 7 dan 
 Jan Hermansson, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm 
 

6 dan 
 Lars-Göran Andersson, Torsby Aikidoklubb 
 John-Patrick Johnsen, Aikido Dojo Gamlestaden 
 Jan Nevelius, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm 
 
 5 dan 
 Mats Asplund, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Dan Borg, Göteborgs Aikidoklubb
 Bo Dahlman, KFUM Uppsala Aikidoklubb
 Ronny Irekvist, Trollhättans Aikidoklubb
 Berny Junja, Aikido Dojo Norrköping
 
 4 dan
 Bertil Andersson, Järfälla Aikidoklubb
 Mathias Bäck, Aikido Dojo Norrköping
 Jonas Dahlqvist, GAK Enighet, Malmö
 Sven-Olof Dehlén, Järfälla Aikidoklubb
 Peter Hällström, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Lennart Inedahl, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Björn Jansson, Karlstads Aikidoklubb
 Sven Ledin, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Claes Nyberg, Enskede Takamaru Aikidoklubb

 3 dan
 Joakim Andersson, Sandviken Aikido
 Laila Fladberg, Göteborgs Aikidoklubb
 Lina Gustafsson, Lunds Aikidoklubb
 Anders Heinonen, GAK Enighet, Malmö
 Lars Henriksson, Göteborgs Aikidoklubb
 Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb, Stockholm
 Andreas Johansson, GAK Enighet, Malmö
 Jonas Karlsson, Malmö Aikidoklubb
 Henrik Lagerstedt, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Daniella Lindberg Amanou, Iyasaka Aikidoklubb, Sthlm.
 Mikael Sjögren, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Lennart Strömberg, Budoken Aikikai, Nyköping

 2 dan
 Andreas Almqvist, Luleå Budoklubb
 Andreas Elverlind, Tranemo Aikidoklubb
 Roberth Eriksson, Jönköpings Aikidoklubb
 Michael Hansson, Örebro Aikidoklubb
 Rolf Isaksson, Järfälla Aikidoklubb
 Anders Johanson Jönköpings Aikidoklubb
 Erik Johanson, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Ingrid Kjellsdotter Staaf, Aikido Helsingborg
 Max Korkinen, Amaterasu Aikidoklubb, Lidingö
 Brian Levy, Vanadis Aikidoklubb
 Sative Lilja Nadler, Trollhättans Aikidoklubb
 Hans Lundström, Isshinkai Aikidoklubb, Umeå
 Per Melander, Växjö Aikidoklubb
 Anna Nordqvist Luleå Budoklubb
 Lena Oswaldsson, Lunds Aikidoklubb
 Josef Pallas, KFUM Uppsala Aikidoklubb
 Robert Pettersson, Takemusu Aikido Mora
 Andreas Skoglund, Sandviken Aikido
 Tor Söderlund, Örebro Aikidoklubb
 Sven Tostar, Brandbergens Aikido Klubb, Haninge
 

Evelina Pajus och Ellen Lindqvist tränar i Järfälla.      Foto: Magus Hartman
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 1 dan
 Marie Arvidsson, Lunds Aikidoklubb
 Raul Avilés Sahdev, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Johan Axelsson, Lunds Aikidoklubb
 Besim Bathic, Sedokan Växjö IF
 Christoffer Druvgården, Jönköpings Aikidoklubb
 Matilda Elfving, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Björn Eriksson, Jönköpings Aikidoklubb
 Daniel Evestedt, Uppsala Budoklubb
 Daniel Ferm, Malmö Aikidoklubb
 Andreas Fogelqvist, KFUM Uppsala Aikidoklubb
 Jonas Fuks, Kallhälls Aikidoklubb, 
 Youssef Ghazala, Ukehashi Aikidoklubb, Huddinge
 Henrik Hahne, KFUM Uppsala Aikidoklubb
 Idriss Haira, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Daniel Håkansson, Sedokan Växjö IF
 Niklas Hald, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Johan Hallmén, Göteborgs Aikidoklubb
 Carl Hedberg, Takemusu Aikido Mora
 Johan Hellström, Falkenbergs JK
 Håkan Hesselgren, Kallhälls Aikidoklubb
 Nils Jonasson, Aikido Shuren Dojo Göteborg
 Mika Korhonen, GAK Enighet, Malmö
 Håkan Lindell, Jönköpings Aikidoklubb
 Patrick Livbom, KFUM Uppsala Aikidoklubb
 Jaakko Maukonen, Takemusu Aikido Mora
 Stefan Melovic, Höganäs Aikidosällskap
 Göran Nordberg, Kenshinkai Aikido Visby
 Andreas Norola, Tyresö Judo & Jutsu Klubb
 Hans Nylund, Bushido Luleå Budoklubb
 Jorge Rivera, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Jan Sandbäck, Järfälla Aikidoklubb
 Emil Schneider, GAK Enighet, Malmö
 Michael Sederlin, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Jerry Segerholm, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Maya Sepp, Sandviken Aikido
 Ida Sjöström, Sundsvalls Budoklubb
 Mikael Svensson, Linköpings Aikidoklubb
 Jakob Tengelin, Göteborgs Aikidoklubb
 Juan Maunel Torrealba Garcia, Iyasaka Aikidoklubb, Sthlm.
 Patrik Unné, Brandbergens Aikidoklubb, Haninge
 Anders Vahlberg, Linköpings Aikidoklubb
 Tobias Vilaro, Tyresö Judo & Jujutsu Klubb
 Andreas Weerasooriya, Billingens Aikidoklubb, Skövde
 Bo Westerdahl, Trollhättans Aikidoklubb
 Emmeli Wennström, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Daniel Wettergren, Hachidate Aikidoklubb, Tumba
 Lisa Österlind, Sedokan Växjö IF
 
 Numera blir Aikikais dangrader automatiskt 
vidimerade av SB&K.  Instruktörer, som uppnått minst 
2 dan respektive 4 dan, kan hos graderingskommittén 
ansöka om instruktörstitlarna fukushidoin och shidoin. 
En fukushidoin har rätt att gradera kyugrader och en 
shidoin kan delta som examinator vid dangraderingar. 
Dessutom kan personer som uppnått 6 dan och är 
särskilt framstående instruktörer av Hobu Dojo utses 
till shihan. I Sverige är tidigare endast Jan Hermansson 
shihan och över huvud taget finns ute i världen mycket 
få shihan som inte är födda i Japan. I januari 2007 fick 

dock även Ulf Evenås, Göteborg denna mycket hedran-
de titel, som han mottog av Doshu på nyår vid Kagami 
biraki i Tokyo.

 Till shidoin har under året utsetts:
 Jan Bratt, Riai Aikido Dojo, Göteborg
 Stefan Jansson, Brandbergens Aikidoklubb
 Pia Moberg, Riai Aikido Dojo, Göteborg
 Fredrik Snell, Aikidoföreningen Takemusu Aikido Karlstad

 Till fukushidoin har under året utsetts:
 Andreas Almovist, Luleå Budoklubb
 Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
 Janne Chressman, Linköpings Budoklubb
 Andreas Ebbelind, Växjö Aikidoklubb
 Christer Ek, Sedokan Växjö IF
 Marko Härkönen, Aikido Helsingborg
 Rolf Isaksson, Järfälla Aikidoklubb, Stockholm
 Cristian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb, Stockholm
 Mats Korkinen, Amaterasu Aikidoklubb, Stockholm
 Brian Levy, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm
 Katina Morini, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm
 Anna Nordqvist, Luleå Budoklubb
 Robert Pettersson, Takemusu Aikido Mora
 Christian Roxenius, Aikido Dojo Gamlestaden, Göteborg
 Mikael Sjögren, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
 Lennart Strömberg, Budoken Aikikai, Nyköping
 Tor Söderlund, Örebro Aikidoklubb
 Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai.

Utanför Aikikai har följande dangrader 
utdelats under 2007:

 Ki No Kenkyukai Association Internationale: 
 Okuden  Michael Lebens,Göteborgs Ki-Aikido Sällskap 
 Sandan   Lennart Gullberg, Aikidoskolan Kaishinkan 
 Joden      Tobias Arvemo, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap 
 Nidan     Robert Modin, Östersunds Ki no Kenkyukai 
 Chuden  Mahesh Potenciano, Svea kampsportcenter 
 Shodan   Niklas Lundin, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap 
              Fredrik Pettersson, Enköpings Ki-Aikido 
               Susila ”Sing” Temadja, Sala Ki-Aikido förening 
              Niklas Bremberg-Heijl,Aikidoskolan Kaishinkan 
 Shoden   Fredrik Pettersson, Enköpings Ki-Aikido 
              Jan Karlsson, Solna Aikido Klubb 
               Susila ”Sing” Temadja, Sala Ki-Aikido förening  
              Thomas Niklasson,Göteborgs Ki-Aikido Sällskap

 Tomita Academy:  
 4 dan      Ola Hammarlid, Aikido Dojo Stockholm 
 2 dan      Arijana Kajfes, Aikido Dojo Stockholm 
 1 dan      Livia Tabanyi, Aikido Dojo Stockholm 
              Stefan Andersson, Tomita Academy Norrköping 

 Aikidosektionen gratulerar samtliga!
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Duomixparet Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg tävlar på EM 2007 i Turin, Italien.         Foto: Henke Johnsson

Ju-jutsu

Ordföranden har ordet 
 
Vart tog 2007 vägen? Nu är det dags att summera ännu 
ett år som gått. Jag käkade lunch med vår Vice ord-
förande härom veckan och vi började fundera på hur 
många år vi suttit i styrelsen, vi kom fram till att det var 
fem år och att vi tycker det är lika roligt och utmanande 
fortfarande. 

Ju-jutsu för mig är fortfarande lika roligt som det 
var när jag började som fjunig 14 åring. Fast jag under 
åren testat flera varianter har jag mer och mer kanske 
beroende på ålder fastnat på golvet. BJJ är för mig med 

en mycket trevlig och rolig form av vår idrott och det är 
ju det som är en stor del av Ju-jutsuns styrka, att man 
kan välja en inriktning som passar en själv vilket gör att 
man in princip kan vara Ju-jutsuspelare hela livet i en 
eller annan form. 

Nu tar vi ett krafttag för jubileumsåret 2008. Detta 
kommer vi från sektionen att fira vid minst tre tillfällen 
under året, så håll ögonen öppna. 

Vi ses på mattan, det är där vår idrott är som bäst!
              Emil Gustafsson
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Styrelsen

Ju-jutsusektionens årsmöte för 2007 hölls i samband 
med Förbundsstämman på Hotell Scandic Hilton Slus-
sen i Stockholm den 24 mars. Styrelsen blev omvald i 
sin helhet och har under året bestått av följande:

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

 Styrelsen har under året haft tio protokollförda 
möten, varav sex telefonmöten. Protokollen har publi-
cerats på sektionens hemsida. Styrelsen har bland annat 
arbetat vidare med förberedelserna inför VM i Malmö 
2008 och förberett för en Elitserie. 
 Under året har ett antal personer varit ansvariga 
för olika verksamheter inom sektionen. Dessa funktions-
ansvariga förfogar över egen budget och rapporterar 
direkt till styrelsen. 
Följande personer har varit funktionsansvariga 2007:

Internationell verksamhet:  Gunnar Hoffsten
     Petra Fluor
Webmaster:    Henrik Johnsson
Landslagskapten Kamptävling:  Martin Ingholt
Landslagskapten Partävling:  Isabelle Sarfati
Assisterande landslagskapten:  Nico Christoforidis
Juniorlandslagskapten:   Jonathan Askesjö
Domaransvarig:   Dan Andersson
Tävlingsansvarig:   Emil Gustafsson
Handikappansvarig:   Vakant
Stilsamordnare:   Niclas Sjöberg

Internationell representation

2007 hade Sverige följande representation:

Paul G Höglund, ordf. Ju-jitsu International Federation
Bertil Bergdahl, sekreterare Ju-jitsu International Fede-
rations domarkommitté
Ola Johanson, ordförande Ju-jitsu International Federa-
tions medlemsutvecklingskommitté
Gunnar Hoffsten, revisor Ju-jitsu European Union

Internationell verksamhet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess ju-
jutsusektion är medlemmar i Ju-jitsu European Union 
( JJEUU) och Ju-jitsu International Federation ( JJIF). 
 Det internationella arbetet har under 2007 hand-
lat mycket om att fortsätta odla kontakter inför VM och 
European Masters Games som båda går i Malmö under 
2008. Bland annat har Gunnar Hoffsten och Emil 
Gustafsson haft ett möte i Amsterdam med det Neder-
ländska förbundet som var arrangörer av 2006 års VM.
Gunnar Hoffsten representerade Sverige på JJEUU’s 
kongress i samband med EM i Turin den 25 maj och 
blev där vald till revisor i JJEUU.
 Emil Gustafsson, Gunnar Hoffsten och Niclas 
Sjöberg deltog på det internationella sommarlägret på 
Rhodos 16-21 juli.
 Sverige har varit representerat med domare och 
tävlande vid internationella tävlingar i Tyskland, Frank-
rike och Ryssland samt på EM i Turin, Italien.

Landslaget 

Landslagsgruppen har under 2007 haft fem gemen-
samma läger:

10-11/3 Nybro
12-13/5 Nacka
28/6-1/7 Bosön
24-26/8 Värnamo
16-18/11 Nybro

Kamptävling
Landslaget fortsätter att sträva efter förbättringar både 
fysiskt och tekniskt för att fortsätta kunna konkurrera 
på den internationella arenan. Vi har fortfarande vissa 
skadeproblem som vi fortsätter att jobba för att komma 
tillrätta med. Sjukgymnast Lena Larsson jobbar vidare 
samtidigt som individerna ofta har ytterligare stöd ge-
nom kontakter på hemmaplan.
 Ett flertal internationella tävlingar har besökts, 
som exempelvis Hamburg Open, French Open och 
German Open. Sverige har tagit en mängd olika med-
aljer på dessa tävlingar. Hösten har dock främst varit 
inriktad på uppbyggnadsträning inför kommande 
säsong. Ett något annorlunda inslag var Johan Ingholt 
som tillsammans med en coach blev inbjuden till en stor 
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kampsportsgala i Moskva för att möta sin motståndare 
från VM-finalen 2006. Tyvärr fick Ingholt se sig bese-
grad även denna gång men matchen var mycket upp-
skattad av den kräsna ryska publiken. Galan sändes i TV 
över hela Ryssland. Europamästerskapen gick av stapeln 
i Turin i slutet på maj. Där tog Jessica Tanzilli-Jansson 
guld, ett silver bärgades av Linda Lindström och Johan 
Ingholt tog brons. Dessutom hade vi ett par debutanter 
som gjorde mycket bra ifrån sig, plus en femteplats.

Coach: Martin Ingholt
Assisterande coach: Nico Christoforidis

Partävling 
Svensk duo fortsätter att göra framsteg internationellt 
och landslagsledningen har satsat ännu mer under året 
för att toppa formen med sikte på VM 2008. Detta 
genom tätare fystester och genom att nyttja Bosöns 
lokaler. Man har också haft föreläsare i kost och mental 
träning under sommarlägret. Större delen av landslags-
gruppen deltar i en forskningsstudie som sjukgymnasten 
Lena Larsson gör. 

Paren har under året arbetat och tränat målmedve-
tet och fortsätter med det. Damparet tog senast silver på 
German Open medan mixedparet dragits med skador 
under hösten.

Under året har gruppen haft fem gemensamma 
läger med kamplaget inför tävlingar. Ambitionen har 
legat högt för att delta på tävlingar men tyvärr har ett 
flertal ställts in under året.

Duolandlagsgruppen har under året bestått av:
ett mixedpar:  
Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg, Växjö JJK 
 
ett dampar:  
Malin Persson och Maria Eriksson, Umeå BBJ

Coach: Isabelle Sarfati
Assisterande coach: Nico Christoforidis

Juniorlandslaget
Under hösten tillsattes Jonathan Askesjö som Junior-
landslagskapten. Hans första stora tävling som kapten 
blev U18- och U21-VM i Hanau, Tyskland. Resultatet 
blev tre medaljer, ett silver och två brons. 

Domarkommittén

Domargruppen har under året bestått av Dan Anders-
son och Daniel Petersson samt övriga internationella 
domare som rådgivare. Gruppen har under året haft ett 
möte den 2007-11-17 samt en mängd kontakter via 
telefon och e-post. 
 Den 27-28 januari deltog Gunnar Hoffsten och 
Daniel Petersson på JJIF’s tekniska kongress i Sofia, 
Bulgarien där de bland annat fick igenom en mängd 
förbättringar till den internationella regeltexten. Inga 
domarkurser har hållits under året.
 Under JJIF’s sommarläger på Rhodos, Grekland, 
deltog Emil Gustafsson och Niclas Sjöberg på den 
internationella domarkursen. 

Efter avslutad kurs tilldelades Emil licensen World-A 
Referee och Niclas tilldelades licensen World-B Referee.

Det har under året hållits fem tävlingar i Sverige:

2007-03-17 Björksta Cup, Umeå
2007-03-31 Nordic Junior Cup, Nacka
2007-04-28 SM, Värnamo
2007-05-19 Nordic Cup, Nacka
2007-10-20 Dalafighten, Borlänge

Svenska domare har varit representerade på följande 
internationella tävlingar:

2007-03-24 Hamburg Open, Hamburg, Tyskland
2007-04-07 Paris Open, Paris, Frankrike
2007-05-26 EM, Turin, Italien
2007-10-06 Junior-VM, Hanau, Tyskland

Jonas Rosell under match i EM i Turin, Italien.              Foto:Henke Johnsson
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Hemsidan

Hemsidan fortsätter att vara välbesökt. Landslaget och 
landslagsgruppen har uppmärksammats mycket under 
året men också en del dangraderingar och läger, dess-
utom växer intresset för BJJ. Material om läger, tävlingar 
och andra evenemang saknas fortfarande från klubbarna 
ute i landet. Samarbetet med styrelsen och kansliet har 
som tidigare fungerat mycket väl. Styrelseprotokoll och 
tävlingsregler uppdateras fortlöpande.
 Rapport från EM i Turin gjordes direkt på plats.
Webmaster och fotograf under året har varit Henrik 
Johnsson. Skribent och fotograf har varit Helena Hu-
gosson.

Högre dangrader
Under året har följande  tilldelats högre dangrader: 
Ola Johanson och Hans Brändström, 6 dan Ju-jutsu Kai

Klubbar

Följande klubbar har anslutit sig till sektionen 2007:

IF Gake Dojo Laholm
IF Gake Dojo Markaryd
Orsa Budoklubb 
Kennedy Brazilian Jiu-jitsuklubb
Malmö Mix Martial Arts IF
Tyresö Brasa Jiu-jitsuklubb

Följande klubb har begärt och beviljats utträde: 

Shintai Kempo förening

Resultat

EM 2007 – Turin, Italien

Jessica Tanzilli-Jansson, -62 kg, guld
Linda Lindström, -55 kg, silver
Johan Ingholt, -77 kg, brons

Junior-VM 2007 – Hanau, Tyskland

U21: Robin Holmkvist - 94 kg, silver
U18: Sara Widgren, -57 kg, brons  
U18: Jonas Lund, -66 kg, brons 

Liza Karlsson/Jesper Kedjevåg på EM 2007 i Turin.      Foto:Henke Johnsson

Vår svenska guldmedaljör på mästerskapen i Turin, Italien:  
Jessica Tanzilli Jansson -62 kg 
                    Foto: Henke Johnsson
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SM 2007 – Värnamo

Dam -55kg
1 Linda Lindström Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Jenny Celander Hudiksvall JJK
3 Norma Jansson Kraftverket/Team Dynamix

Dam -62kg
1 Jessica Tanzilli Jansson Gävle JJK/Team Dynamix
2 Sara Svensson Nacka Dojo/Team Dynamix
3 Annika Lindström Kraftverket/Team Dynamix

Herr -62 kg
1 Jonas Rosell Gävle JJK/Team Dynamix
2 Henrik Madsen Varberg Kamsportsförening/Team Dynamix
3 Peter Wallin Gävle JJK/Team Dynamix

Herr -69kg
1 Henrik Svahn IKSU Sport Ju-Jutsu/Team Dynamix
2 Jan Olsson Kraftverket/Team Dynamix
3 Jonas Lund Karlstad Kampsportförening

Herr -77kg
1 Johan Ingholt NKC/Team Budo Nord/Team Dynamix
2 Daniel Planhage IKSU Sport Ju-Jutsu/Team Dynamix
3 Gustaf Lundgren Wernamo Ju-Jutsu/Team Dynamix

Herr -85kg
1 Markus Ericsson Nacka Dojo/Team Dynamix

Herr -94kg
1 Robin Holmqvist Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Peter Lundmark Nacka Dojo/Team Dynamix

Duo Mixed
1 Lisa Karlsson/Jesper Kedjevåg Växjö JJK/Team Dynamix

Fullt ös på mattan under SM i Värnamo.                Foto:Henke Johnsson
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Ordföranden har ordet 
 
Det gångna året var ett mycket positivt år för 
kampsportssektionen. Tillväxten har varit god i sektio-
nen enligt följande:

• Bujinkan har minskat från 25 till 24 föreningar
• Capoeira har växt från 18 till 20 föreningar.
• FMA har oförändrat 4 föreningar.
• Glima har oförändrat 2 föreningar.
• Kickboxningen har växt från 48 till 61 föreningar.
• Krav Maga har växt från 3 till 6 föreningar.
• Kyukushin Karate har tillkommit: 20 föreningar
• Shootfighting har växt från 2 till 9 föreningar
• Taidon har minskat från 15 till 14 föreningar 

 
Totalt har sektionen ökat från 117 till 160 föreningar .

      August Wallén

Bujinkan 

Bujinkan har haft ett rikt år när det gäller seminarier 
och läger, över 20 arrangeradesoch fler än 20 utländska 
instruktörer har under dessa läger instruerat i Sverige.

Taijutsukommitten sponsrade kvinnliga utövares 
deltagande på ett läger under början av året, med Sheila 
Haddad, en internationellt erkänd instruktör. Även årets 
svartbältesläger i september med Sveneric Bogsäter, ar-
rangerat av Bujinkan Dojo Eskilstuna, sponsrades. Årets 
tema har fokuserat kring Kukishindenryu Taijutsu, och 
2008 års tema annonserades på Daikomysai, i Japan i 
december at fokusera kring Togakureryu.

Hombu dojo Japan höll en uppmärksammad 
uppvisning vid Togakushi Shrine i Nagano, Japan. Vår 
stormästare Masaaki Hatsumi listades även av Japans 
största tidning som en av de 100 mest erkända japa-
nerna internationellt sett.
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Capoeira

Graderingar
12-14 oktober var det gradering i Jönköping , vi bjöd hit 
en mestrando från Brasilien och 80 elever från Sverige 
och 9 elever från Frankrike var med under graderingen.

Uppvisningar
Den 10 november hölls en uppvisning på Världskulturs 
museet i Göteborg. Den 29 november hölls en Capoeira 
upplevelse för barn på Järnbrottskolan. Den första de-
cember hölls en uppvisning på musikens hus i Göteborg.

Glima

Det gångna året har kännetecknats av ett ökat intresse 
för Glima både nationellt och internationellt. Den 
största nyheten är att International Glima Association 
bildades i slutet av året och för närvarande är Island, 
Sverige, Danmark, Tyskland samt Nederländerna med-
lemsländer. 
I Sverige har utövarantalet tredubblats sedan förra 
året, vilket bidrog till att 17 glimabrottare – varav fyra 
var kvinnor – deltog vid årets svenska mästerskap. Ett 
internationellt träningsläger för ungdomar arrangerades 
i Malmö av IK Sparta i mitten av augusti med samman-
lagt 12 deltagare från Sverige, Danmark och Island.  
 Medverkan i internationella instruktörs- och 
domarutbildningar har utförts i Frankrike (Ryggtag/
Backhold) i februari, i den ryska republiken Bashkor-
tostan i oktober (Bältesbrottning/Beltwrestling) samt på 
Island i november (Ryggtag/Hryggspenna och Lösa tag/
Lausa tök). Vid den sistnämnda tillställningen deltog 
dessutom ett svenskt landslag vid ett tredagars interna-
tionellt träningsläger som avslutades med lagkamp och 
individuella tävlingar.

Nationella tävlingar
SM hölls 11/7 vid Eketorp på Öland och gav genera-
tionsskifte inom Gliman med nya mästare på tronen:
David Lundholm, UMS Glima, Byxtag öppen klass
Robert Rosengren, IK Sparta, Ryggtag 70 kg & öppen klass 
samt Lösa tag 70 kg

Mathias Günther, IK Sparta, Ryggtag 85 kg, Lösa tag 85 kg
Tobias Kvarnmark, IK Sparta, Lösa tag öppen klass
Desirée Panchegrau, IK Sparta, Ryggtag 65 kg & öppen klass 
samt Lösa tag 65 kg
Johanna Kingberg, IK Sparta, Lösa tag öppen klass.

Internationella tävlingar
Icelandair Open hölls 18/11 i Reykjavik, Island, där fem 
länder deltog med landslag, varav Island hade fyra lag. 
Sverige tog brons i lagtävlingen och blev bästa utländska 
lag. I de individuella tävlingarna utmärkte sig framför 
allt Denise Ringström som vann den öppna klassen i 
både Ryggtag och Lösa tag, vilket ledde till att hon fick 
hederspriset som tävlingens mest lovande brottare. Hen-
nes kusin Peter Ringström vann 66 kg klassen i både 
Ryggtag och Lösa tag. David Lundholm tog silver i 81 
kg klassen i Ryggtag och Lösa tag samt fick hederspriset 
som tävlingens bäste utländske brottare – framför allt 
för sina strålande insatser i lagtävlingen. Det är andra 
året i rad som David fick denna utmärkelse.

Internationellt samarbete
Lars Magnar Enoksen valdes enhälligt till vice ordfö-
rande i International Glima Association den 18/11 på 
Island och är huvudansvarig för stadgarnas utformande 
samt de internationella träningslägren.

Instruktörs- och domarutbildningar
Jarmo Majorin och Lars Magnar Enoksen är numera 
ansedda som internationella huvuddomare av högsta 
klass. Vilket bland annat visades av att båda dömde 
finalpassen i Back Hold Open i Frankrike samt merpar-
ten av finalerna under Icelandair Open.

Framtida planer
Under 2008 kommer det första världsmästerskapet i 
Glima av avhållas i ett av de fem medlemsländerna.

FMA
 
Året har varit händelserikt med träningsläger och inter-
nationellt utbyte. 
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Internationellt arbete
Pekiti Tirsia Kali och Kali Sikaran har båda haft team 
på Filippinerna och tränat med mästare på plats. Jo-
han Skålberg blev utnämnd till ”Chief coordinator” för 
Modern Arnis Kombatan i europa under Grand Master 
Ernesto Presas. Ett stort team av svenska deltagare fanns 
med på International Kali Arnis Eskrima Federations 
årliga sommarläger i Tyskland där mästare från många 
olika stilar träffas och tränar ihop. 

Läger
Sist men inte minst så arrangerade Kali Sikaran Göte-
borg sitt årliga Julläger där det kom mer än 150 Kaliut-
övare från hela världen vilket är rätt stort för att vara ett 
FMA-event. Generellt så har FMA sektionen i Sverige 
varit ganska lugn men med förhoppning att få med fler 
klubbar och gemensamma aktiviteter nästa år.

Kickboxning
 
Kickboxningskommitténs sammansättning samt andra 
funktionärer: 

Kickboxningsansvarig : Janeth Augustsson
Tävlings- och utbildningsansvarig samt landslagscoach 
LC: Martin Eisengarten 
Sponsringsansvarig, landslagscoach i Lowkick:  
Dick Alves
Ringdomarutbildare: Alex Broscheit
Rankingansvarig: Tony Berglund
Webmaster: Roger Bjelk
Graderingskommitté: Johan Öjeheim, Tomas Karlsson 
och Robert de Zwart 
 
Internationellt arbete 
Sverige hade två representanter med vid VM i Belgrad, 
Serbien, Janeth Augustsson samt Robert de Zwart. Un-
der VM deltog dessa vid samlingar med övriga länders 
representanter samt vid en årskongress för samtliga 
medlemsländer. 

 
 

Landslag  
Sveriges största landslagstrupp inom ett WAKO-mäs-
terskap lämnade Sverige den 25 september och målet 
var Belgrad (Serbien) för att delta på världsmästerska-
pen i kickboxning.

Martin Eisengarten (förbundskapten i LC) hade 
tagit ut 12 fighters och Dick Alves (förbundskapten 
FCLK) hade tagit ut 6 fighters så totalt stod hela 18 
fighters beredda att fightas för den svenska flaggan 
under VM. 

Sveriges Landslag i LC
-50kg Therese Gunnarsson, Ängelholm
-55kg Sara Svensson, Karlkrona
-60kg Maria Persson, Ängelholm
-65kg Jenny Andersson, Helsingborg
-70kg Karin Edenius, Umeå 
-57kg Thomas Karlsson, Karlkrona
-63kg John Johansson, Karlkrona
-69kg Ted Anesvärd, Linköping
-74kg Emil Hossen, Ängelholm
-79kg Olle Blomquist, Ängelholm
-84kg Joakim Sandblom, Linköping
-89kg Christoffer Winslott, Täby
Coach: Martin Eisengarten, Ängelholm
Samordnare/coach: Malie Björklund

LC-medaljörer: Malie Björklund (Coach LC), Karin Edenius (silver-70LC), 
Thomas Karlsson (brons-57LC), Martin Eisengarten (Coach LC)



                www.budokampsport.se

36

Sveriges Landslag i FCLK
-56 Elisa Albinsson, Skövde.
-63,5 Daniel Karlsson, Skövde
-70 Linn Adermark, Stockholm 
-60 Jonas Ivung Linköping
-81 Viktor NordhGöteborg
-91 Mikael Bäckström, Skövde
Coach: Dick Alves, Stockholm
Samordnare/coach: Gigi Alves, Stockholm 

 
4 medaljer till Sverige 
Bäst för svenskarna gick det för Karin Edenius -70LC 
som mötte Polen i final. Karin kämpade väl men kom 
in i matchen för sent, förlorade och fick nöja sig med 
ett VM silver. Övriga medaljörer (brons) blev Thomas 
Karlsson (-57LC), Elisa Albinsson (-56FCLK) och 
Viktor Nordh (-81FCLK). 
 
Summering av VM 2007 LC/FCLK 
Organisationen WAKO räkas som den absolut svåraste 
att ta medalj i så Sverige gjorde en bra insats som tog 4 
medaljer i ett VM med 54 länder och 750 deltagare och 
alla topprankade i sitt respektive hemland. -Vi skall vara 
helnöjda med våran insats av dom 18 fighters vi ställde 
upp med tog hela 11 sig vidare till kvartsfinal, säger 
Martin Eisengarten.  
 

FullContact VM hölls den 26/11-2/12 i Coim-
bra, Portugal. 
 
 Sveriges Landslag i FC 
 -60 Thomas Karlsson, Karlskrona

 -63,5 Johan Johansson, Karlskrona
 -71 Emil Hossen, Ängelholm
 -75 Fredrik Ganse, Västerås 
 -81 Sadibou Sy, Stockholm
 Coach: Thomas Karlsson, Karlskrona
 Samordnare/coach: Therese Heiderup, Karlskrona 

 
1 silver till Sverige 
Sadibou Sy tog VM silver i - 86 kg på WAKO fullkon-
takt, Coimbra Portugal. I finalen förlorade svensken 
med 2-1 mot Sergey Bogdan från Ryssland. Starkt job-
bat av Saddi som har sett till att det ligger ytterligare en 
åtråvärd internationell medalj på den svenska hyllan. 
 
Förbundstävlingar, rankingbaserande: 
Februari tävlingen – Ängelholms kickboxning 
Marscupen – Ironman, Göteborg 
Aprilcupen – Ängelholms kickboxning 
SM –LC , FC, FCLK – Landskrona Asiatiska Fören-
ing/Ängelholms kickboxning 
Septembercupen – Kalvhagens Box Center, Karlskrona 
Oktobertävlingen – Eskilstuna Kickboxning 
Novembercupen – Coloseum kickboxing, Skövde 
 
 Statistik vid rankingtävlingar 
 Deltagartillfälle: 324st 
 Matcher i LC: 240st 
 Matcher i FC: 10st 
 Matcher i FCLK: 25st  
 
DM  
Landskrona Asiatiska Förening arrangerade DM Skåne 
och Kalvhagens Box Center, Karlskrona arrangerade 
DM Sydöstra. 

Under de två distriktsmästerskapen uppgick del-
tagartillfällena till 42st och 35 matcher i LC avgjordes. 
Dessutom har andra fristående tävlingar, som inte var 
rankingtävlingar, arrangerats runt om i landet. 
 
 

 

Sveriges landslag 2007 LC-FCLK
Bakre raden: Janeth Augustsson (Svensk presiden), Emil Hossen, Olle 
Blomquist, Viktor Nordh, Joacim Sandblom, Christoffer Winslott, Mikael 
Bäckström, Robert de Zwart (WAKO-domare)
Mellersta raden: Martin Eisengarten (Förbundskapten LC), Linn Adermark, 
Thomas Karlsson, Jonas Ivung, John Johansson, Daniel Karlsson, Ted Anes-
värd, Dick Alves (Förbundskapten FCLK),
Främre raden: Malie Björklund (Coach LC), Therese Gunnarsson, Sara 
Svensson, Elisa Albinsson, Maria Persson, Jenny Andersson, Karin Edenius, 
Gigi Alves (Coach FCLK)
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Svenska Mästare 2007: 
 
LC 
-50kg Dam Therese Gunnarsson, Ängelholms Kickboxningsklubb 
-55kg Dam Annika Ahlberg, Ironman Kickboxningsklubb Göteborg 
-60kg Dam Maria Persson, Ängelholms Kickboxningsklubb 
-65kg Dam Jenny Andersson, Helsingborgs Kick & thaiboxningsklubb 
+65kg Dam Karin Edenius, Umeå Kampcenter 
-57kg Herr Daniel Pettersson, Kalvhagens Box Center 
-63kg Herr John Johansson, Kalvhagens Box Center 
-69kg Herr Thomas Karlsson, Kalvhagens Box Center 
-74kg Herr Emil Hossen, Ängelholms Kickboxningsklubb 
-79kg Herr Olle Blomqvist, Ängelholms Kickboxningsklubb 
-84kg Herr Tomas Svensson, Ängelholms Kickboxningsklubb 
-94kg Herr Mikael Bäckström, Coloseum Kick Boxing Klubb 
 
FC 
-56kg Dam Heidi Williamsson, Fighting Spirit Kickboxningsklubb 
-70kg Dam Sabrina Sedin Roskvist, Fighting Spirit Kickboxningsklubb 
 
FCLK 
-60kg Herr Jonas Ivung, Fight Center Linköping 
-63,5kg Herr Daniel Karlsson, Coloseum Kick Boxing Klubb 
-67kg Herr Henrik Eklundh, Kampsportscentret Linköping 
-71kg Herr Mart Mooses, Fight Club Stockholm IF 
-81kg Herr Viktor Nordh, Ironman Kickboxningsklubb Göteborg 
 
Bästa Dam-fighter (LC):  
Ahlberg, Ironman Kickboxningsklubb Göteborg 
 
Bästa Herr-fighter (LC):  
Olle Blomquist, Ängelholms Kickboxningsklubb 
 
Bästa Dam-fighter (FC/FCLK):  
Heidi Williamsson, Fighting Spirit Kickboxningsklubb 
 
Bästa Herr-fighter (FC/FCLK):  
Jonas Ivung, Fight Center Linköping 
 
Bästa klubb (LC): 
1:a Ängelholms Kickboxningsklubb (21p) 
2:a Kalvhagens Box center (20p) 
3:a Landskrona Asiatiska Förening (5p) 
 
Bästa klubb (FC/FCLK):  
1:a Fight Club Stockholm IF (9) 
2:a Fight Center Linköping (8p) 
3:a Fighting Spirit Kickboxningsklubb (6p) 
 
 
 

Utbildning 
Under året har tre poängdomarutbildningar arrang-
erats. Totalt 44 personer har slutfört sin utbildning till 
poängdomare och ytterligare 29 personer har påbörjat 
utbildningen. Dessutom har 3 nya ringdomare exami-
nerats, Emil Hossen, Mikael Berg och Robert de Zwart. 
de Zwart utbildades även till internationell WAKO-do-
mare och dömde under VM. 
 
Nya klubbar 
Kickboxningen har växt med 13 nya klubbar 2007. 
 
 
Krav Maga 
 
Krav Maga har under det gångna året haft en rad olika 
tema seminarier runt om i Sverige, vi har även vid dessa 
tillfällen haft de mest välmeriterade instruktörer man 
kan tänka sig i form av Amnon Darsa och Eyal Yanilov 
från Israel.

En rad nya instruktörer har utbildats under instruk-
törskurser som ägde rum i Linköping, Polen och Jön-
köping, dessa var alla lyckade arrangemang både sett ur 
organisations och kunskapsperspektiv. Genom interna-
tionella utbyten under det gångna året har flera instruk-
törer åkt till Israel och tränat där, i samband med dessa 
resor har dessa instruktörer graderats till Expert 1 och 2. 
Det har också tillkommit en klubb i Motala som drivs 
av två nyutbildade instruktörer. Verksamheten inom 
SB&K från Krav Maga har ej varit av större karaktär. 
 

Herrar +80 kvartsfinal  i Kyokushin Open: Jimmie Collin Keiko (tv) mot 
Christian Fransson Mölndals Funakoshi (th)  Foto: Lotta Kronåker
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Kyokushin Karate

 
Tyvärr har det varit lite begränsad verksamhet under 
kommitténs första år. 

Men det har genomförts tre riksläger, ett tiotal 
mindre träningsläger, ett par mindre tävlingar, två riks-
mästerskap och den första öppna Kyokushintävlingen i 
Sverige någonsin! 

Från bildandet vid förbundsstämman i mars till 
sommaren anslöt sig 20 föreningar med strax över 1500 
Kyokushintränande, det antalet kommer nog att öka 
ordentligt under 2008.

Årets händelse var den öppna Kyokushin tävlingen 
i Skövde den 24 november. Det var första tävlingen med 
de lite hårdare Kyokushinreglerna, det vill säga inga 
handskar, full kontakt mot ben och bål och markerade 
sparkar mot huvudet. De 30 deltagarna representerade 
18 föreningar, varav hälften från föreningar utanför 
kommittén. 

Det blev många intressanta och sevärda matcher i 
ett av Skövde Karate Kai strålande genomfört tävlings-
arrangemang. Förhoppningarna inför nästa år är att 
det bli lite fler som antar utmaningen av den lite mer 
krävande tävlingsformen Kyokushin Kumite.

Shootfighting 
 
Shootfighting har haft ett mycket aktivt 2007 med både 
tävlingar och instruktörskurser. 
 
Instruktörskurser 
En instruktörskurs har tagits fram och genomförts fyra 
gånger under 2007 - i Malmö, Markaryd och två gånger 
i Stockholm. Instruktörer vid samtliga tillfällen har varit 
Martin Janson och Jonas Jensen. 

Tävlingar 
Under 2007 genomfördes 8 tävlingar i Swedish Shoot-
fighting League där svenska mästare korades genom en 
sista titelgala. Resultaten blev:

Light Weight -65 kg
1. Daniel Tållheden, Stockholm Shoot
2. Leonel Tomar, Gladius MMA

Welter Weight -70 kg
1. Petter Karlsson, Stockholm Shoot
2. Nicklas Bergman, Märsta Alliance

Middle Weight -76 kg
1. Mesfin Zewde, Stockholm Shoot
2. Alexander Prodér, Gladius MMA

Light Heavy Weight -83 kg
1. Per Fridén, RenYi FightCamp Umeå
2. Nicholas Musoke, Stockholm Shoot

Cruiser Weight -91 kg
1. Mats Nilsson, Shootfighting Kaisho
2. Bosse Bergsten, Gladius MMA

Heavy Weight +91 kg
1. Peter Ottosson, Shootfighting Kaisho
2. Måns Nilsson, Stockholm Shoot

Ligan kan sammanfattningsvis kategoriseras som 
en succé men många tävlande och nöjda klubbar. En 
liknande liga är planerad för 2008. 
 
Nya klubbar 
Under året ökade antalet shootfightingföreningar från 2 
till 9 och 2008 beräknas lika många klubbar tillkomma. 
 
Hemsida 
En hemsida www.shootfighting.se utvecklades där in-
formation om kurser, tävlingar och resultat presenteras.

Damer final Therese Nielsen Gävle (tv) mot Wanessa Lassarp Stockholm (th)  
      Foto: Lotta Kronåker
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Taido 
 
Ännu ett bra och händelserikt år för svensk Taido. En 
höjdpunkt var EM i Holland dit vi skickade ett mång-
faldigt landslag med både unga talanger och erfarna utö-
vare. Svensk Taido består av 15 klubbar, samt fyra filialer. 
 
Landslaget 
Landslaget har bestått av 14 tjejer och 12 killar. Killarna 
har tränats av Kristian Ojala och tjejerna av Marlene 
Berglöv och under året har ett flertal landslagsläger hål-
lits. I juli var det sommarläger i Sarpsborg i Norge, där 
landslaget gjorde sin sista gemensamma träning innan 
de åkte till EM i Holland. Efter EM i Holland avgick 
Marlene Berglöv som landslagstränare och Kristian 
Hellberg tog över. Kristian Ojala och Kristian Hellberg 
kommer gemensamt att träna både killarna och tjejerna 
i landslaget. 
 
EM 
Gemensam buss avgick från Göteborg med Taidokas 
och föräldrar. Resan var lång men skapade bra gemen-
skap och utbyte av erfarenheter. Väl i Holland fick alla 
sina hotellrum och äventyret kunde börja. Första dagen 
var det seminarium för Tanaka sensei, Kato sensei och 
Hellberg sensei. Efter hård träning var det graderingar 
på schemat med följande resultat: Maria Larsson 4 dan, 
Marlene Berglöv 3 dan, Håkan Rönnberg 3 dan och 
Lotta Korths 2 dan.

Dagen efter var det dags för Friendship tävlingen. 
Det var många från Sverige som tävlade och tog medal-
jer. Erika Palm 2:a hokei (form) 2 kyu+, Nasrin Mosawi 
1:a jissen (kamp) 2 kyu+, Johan Mustaniemi 1:a hokei 
6-3 kyu och 2:a jissen 4-3 kyu, Oskar Sjöberg 1:a junior 
hokei. Sverige hade även flera som dömde på Friend-
shipet, bland annat Henrik Johansson, Maria Larsson, 
Björn Sjöberg och Mikael Jansson.

Dagen därpå var den stora EM dagen och det blev 
medaljer: EM-guld i hokei Maria Tång, tredje plats 
Anna Cervin och fjärde plats Rebecka Karlsson. Tredje 
och fjärde plats i jissen tog Clary Andersson respek-
tive Anna Cervin. Tenkailaget kom på en andra plats. 
Sverige tog även EM-guld i lagjissen både på herr- och 
damsidan i en arena som fullständigt kokade av hejarop 
och applåder. Damernas andralag tog dessutom brons-
medalj i lagjissen. 

Tävlingar 
Svensk Mästare korades i Stockholm och på herrsidan 
togs SM guldet i hokei av Calle Boman från Stock-
holms Taidoförening och i jissen vann Patrik Persson 
från Göteborgs Taidoklubb. På damsidan blev Clary 
Andersson från Uddevalla Taidoklubb Svensk Mäs-
tarinna i jissen och i hokei försvarade Maria Tång sin 
mästartitel från 2006.

Förutom SM hölls också Sensu Dojo Julcup i 
Strömstad där det var stor uppslutning från alla åldrar 
och grader. Vandringspokalen togs hem av arrangerande 
klubb. Taikei´s årliga Öppna Mästerskap drog som 
vanlig drygt 100 deltagande och höll hög klass. Öre-
sundsmästerskapen hölls i Malmö i år. Orustpokalen 
gick i Henån, Kauko Cup i Stenungsund och det första 
Skånska distriktsmästerskapet i Taido arrangerades 
 
Läger 
Det första Sverigelägret arrangerades i Stenungsund 
i februari. Instruktörerna var Kyoshi Reine Persson, 
Tommy Magnusson och Mikael Jansson. Det var cirka 
40 tränande och hela lägret avslutades med en tävling 
för Renshi.

Både Påsklägret och Kristi himmelfärdslägret hölls 
av Malmö Taidoklubb som även arrangerade ett som-
marläger. Alla läger var mycket uppskattade. 
 
Nämnvärt 
Skövde Taidoklubb har startat i år och arrangerade 
Skövdes Öppna klubbmästerskap där cirka 30 deltagare 
kom till tävling och även tränande för Kyoshi Mikael 
Jansson och för Maria Larsson som är huvudinstruktör.

Utvecklingsmöte hölls i oktober i Uddevalla på 
Östrabo gymnasiet. Man diskuterade hur hela Taidosve-
rige ska växa och berörde bland annat vilken hjälp nya 
och små föreningar behöver och kan få från SB&K, 
taidokommittén och klubbarna i sin närhet. 
 
Internationellt arbete 
Ulf Karlsson, 5 dan Renshi, bjöds in som instruktör till 
Höstseminarium i Helsingfors.

Utbildningsansvarig har inlett ett samarbete med 
Finska Taidoförbundet för utveckling av ett Europeiskt 
system för instruktörsutbildningar.
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Karate
 

Styrelsen har under 2007 bestått av ordförande Urban 
Andersson, sekreterare Jonas Bengtsson, kassör Michael 
Bergman, ledamot Anders Pettersson (Shorinjikempo) 
och ledamot Karin Sökare. Suppleanter har varit Kris-
tina Ullgren och Bengt Zachrisson. Sektionsstyrelsen 
har under verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger. 

Styrelsen har i Förbundsstyrelsen arbetat för att vi i 
den organisationsplan som föreläggs Förbundsstämman 
ska få ett Svenskt Karateförbund inom SB&K, vilket 
skall medföra att vi inom karaten självständigt sköter vår 
verksamhet samt att pengarna i stort skall följa idrotten.

Johan Scheuer, Förbundskapten för Kumite, avgick 
under året. Vi tackar honom för väl utfört arbete. En ny 
landslagsledning har etablerats och likaså har en ny re-
gionsamordnare utsetts, Siamak Rezaie. Sverige tog sin 
första medalj vid ett VM sedan 1996 detta genom Sadik 
Sadiks bronspeng i Kumite -75 kg, stort grattis!

Internationell verksamhet  
Ordföranden representerade på kongressen vid Europa-
mästerskap i Bratislava samt vid Nordiskt Mästerskap 
i Oslo. Vid juniorvärldsmästerskapen i Istanbul deltog 
ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande presen-
terade då European Masters Games, ett multisporteve-
nemang för dem som är 35 år eller äldre, som för ka-
ratens del kommer att genomföras den 30-31 augusti i 
Malmö 2008. Vidare bevakar vi vid dessa evenemang de 
internationella positioner vi erhållit samt bedömer om vi 
skall föreslå personer från Sverige eller de personer som 
representerar våra åsikter till nya positioner. För 2008 
har internationella stimulansbidrag sökts för denna form 
av aktivitet. Ordförande har under december skickat ut 
ett grundförslag avseende stadgar för bildandet av ett 
Nordiskt Karateförbund, NKF, till de övriga fyra Nord-
iska länderna samt Estland. Förhoppningsvis kommer 
vi i 2008 års verksamhetsberättelse att kunna skriva att 
Sverige ingår i ett Nordiskt Karateförbund.

Sadik Sadik med sitt juniorbrons på VM-pallen i Istanbul, Turkiet.                      Foto: Henrik Hjelmberg.
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PR- och marknadsföringskommittén 
Kommittén har etablerats under året och består av 
Evelyn Moralés och Bengt Zachrisson. De tog fram en 
kommunikationsplan med hjälp av Stockholms univer-
sitet. Kommittén valde att fokusera på delar av den: att 
etablera rutiner, fördjupa kontakter med karateklubbarna 
samt externa kontakter med media. 
 Fem nyhetsbrev har skickats med rekommenda-
tioner om marknadsföring, förfrågan om uppvisnings-
grupper och om European Master Games, mm. Rutiner 
för resultatsrapportering till tidningar, promotionsmate-
rial, filmer på webben, utveckling av nyhetsbrev, övriga 
externa kontakter och samarbete t.ex. med Fredrika 
Gymnasium och kansliet har undersökts och/eller gjorts.  
Evelyn Moralés har gått en kurs i krishantering tillsam-
mans med SB&K kollegor.  
 Mediala kontakter behöver etableras, ett arbete 
som pågår ständigt. Våra utövare har synts mest i de 
regionala eller lokala medierna och mycket kan göras 
för att ge karate uppmärksamheten den förtjänar, av den 
anledningen har  kommittén tänkt ”marknadsföra” VM 
medaljören Sadik Sadik. Globenarenorna, ung08 och 
Kungsträdsgården har kontaktats för kommande upp-
visningar. Men uppvisningsgrupper behövs och kom-
mittén uppmuntrar klubbarna att anmäla dessa.  

Projekt 
Gemensamt SM, för juniorer, lag & seniorer, genomför-
des i Eslöv och styrelsens avsikt är att organisationen för 
Karate-SM skall bestå 2008. 
 En ny produktsponsor har knutits till sektionen 
för perioden 2007-2010, vi hälsar SBI AB/Budo Nord 
välkomna och ser fram mot ett gott samarbete. Ett 
Sverige-läger i karate, där Goju-ryu, Shito-ryu, Shoto-
kan Wado-ryu samt Kyokushin presenterade sina stilar 
genomfördes i april i Stockholm. Lägret var synnerligen 
lyckat och styrelsen hoppas att evenemanget blir åter-
kommande. Flera Kyokushinklubbar har under året valt 
att helt eller delvis lämna karatesektionen och tillhör 
numera kampsportsektionen. Styrelsen beklagar denna 
utveckling. 
 Tillväxten har varit god och sammanlagt har 21 
nya klubbar, 13 klubbar under 2006, tillkommit, vi hälsar 
dem speciellt välkomna till sektionen. 
 Avslutningsvis vill vi i Karatesektionens styrelse 
tacka samtliga klubbledare och alla med förtroendeupp-
drag i sektionen för Era insatser.

Landslaget
Förbundskapten för kumite har under det första halvåret 
varit Johan Scheuer och förbundskapten för kata har 
varit Johan Backteman. I augusti skedde ett skifte hos 
ledningen i kumitelandslaget då Johan Scheuer frånsade 
sig rollen som förbundskapten. Ny ledning är: Adam Si-
monsson, administrativförbundskapten, David Simons-
son, Sacha Petrovic Dyner, Miroslav Femic, idrottsliga 
förbundskaptener och Hassan Abou El Alamien Coach.  
Då skiftet skedde under mitten av året gjorde ledningen 
inte några större förändringar från det schema för läger 
och tävlingar som Johan Scheuer satt upp. Att ta över 
och införa nya tankesätt hos de aktiva blev en utmaning 
för den nya ledningen. Det största beviset på att de lyck-
ats och att de bedrivit en god och kvalitativ träning, blev 
VM-bronset som Sadik tog för Sverige i Oktober.  
 Det har varit ett aktivt år för truppen i kata. För-
bundskapten Johan Backteman har bildat en ny grupp 
som innehåller kadetter, juniorer och seniorer som ska 
konkurrera inbördes samt inspirera varandra. Den nya 
truppen bildades i april då ett antal adepter som varit 
med på prov i truppen fick besked om att stanna el-
ler gå. Utifrån detta underlag så har en A respektive B 
grupp bildats. Katalandslaget har arbetat med en digital 
träningsdagbok som utövarna sköter och får feedback på 
av förbundskaptenen. Under årets andra hälft så slutade 
assisterande katacoach Roger Eliasson och vi tackar 
honom för arbetet i truppen. Ny assisterande katacoach 
blev Azem Barakovic, tränare för Ystad karateklubb, 
som har stöttat Johan Backteman sista hälften av verk-
samhetsåret. Det har även tillkommit ett herrlag på prov 
i truppen. De ska jobba hårt fram till slutet våren 
2008 då de får besked om de 
blir landslag. 
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Tävlingar 
Franska Öppna, (20/1, Paris) 
Sabina Topalovic tog brons i tufft internationellt mot-
stånd mot bl.a. fighters från Frankrike, Mexico, Venezu-
ela, Holland och Kanada. 

Scandinavian Open, Oslo (27/1) 
Guld: Kalate Akolor -75 kg, Joanna Stassos +55 kg och 
Christian Koivumaa -84 kg. Silver: Stephanie Kaup +55 
kg, Georgios Laine (kata). Brons: Bleard Amagjekaj -84 
kg, Simon Sköld och Niklas Andersson -67 kg, Gülsah 
Akdag -55 kg, samt dam- och herrlaget.  
 
J-EM Izmir, Turkiet (9-11/2) 
Gülsah Akdag tog sig till bronsmatch i junior-EM . 
Hon förlorade med en poäng, närmare medalj än någon 
svensk karateutövare i denna typ av tävling sedan 1999. 
 
Dutch Open, (10-11/3, Rotterdam) 
Störst framgång hade Stephanie Kaup, som knep brons 
i den öppna klassen i en tuff match där hon besegrade 
tyskan Sperner. Sperner, som tidigare stoppat Kaup i -60 
kg, blev utmanövrerad av Stephanie som segrade med 
3-2. Anna Hellström och Lisa Palm deltog i kata. Lisa 
gjorde första stora internationella tävlingen, vann första 
matchen men åkte sedan ut till återkval efter förlust mot 
vinnaren. Där mötte hon tredjepristagaren och förlorade. 
 
Scottish Open 7-8/4, Edinburgh 
Inför EM skickade Kumitelandslaget några av de utö-
varna till Scottland som uppladdning.  
Resultat: Lag-silver och två individuella brons av 
Alexander Gomez och Eric Ericsson i +75kg. Niklas 
Andersson var på plats och imponerande men förlorade 
bronsmatchen-75.  
 
Nordiska Mästerskapet, Oslo, (21-22/4) 
Sverige tog fem av åtta möjliga medaljer i kata: guld 
av Anna Hellström, Georgios Laine och brons av Lisa 
Palm, Karin Hägglund och Flavius Alecu. I kumite togs: 
Guld: Joanna Stassos + 60 kg, Christian Koivumaa -80 
kg och Kalate Akolor i -75 kg. Silver: Stephanie Kaup -
60kg, Niklas Andersson -65kg, Eric Ericson -80kg samt 
Damlaget. Brons: Sadik Sadik och Dan Langelotz -
70kg, Bleard Amagjekaj -80, Alexander Gomez i +80kg, 
Joanna Stassos i öppen klass samt Sveriges båda herrlag 
delade tredjeplatsen.  Totalt säkrades 5 guld, 4 silver och 
10 brons - Sverige blev bästa nation för andra året i rad. 

EM, Bratislava 4-6/5 
Joanna Stassos lyckades bäst och nådde kvartsfinal och 
Johan Scheuer tycker att det var hennes bästa turnering 
någonsin. En annan i truppen som imponerade var Sa-
dik Sadik. Fransmän på EM har medaljpotential, Sadik 
ledde länge mot en fransman och fick oavgjort mot en 
annan. - Sadik Sadik imponerade på mig, han klev fram 
två steg under EM, säger Johan Scheuer.

 
Finnish Open, (Tammerfors) 
Ett prov för de nya juniorer och kadetter som nyligen 
tagit plats i truppen och den nya assisterande kata-
coachen Azem Barakovics första coachuppdrag. Täv-
lingen samlade fler utövare än vanligt då VM hölls här 
2006. Kataklasserna hade många duktiga utövare från 
flera länder, 37 herrar och 29 damer. Sverige lyckades 
mycket bra och Förbundskapten Johan Backteman var 
väldigt nöjd, svensk kata ligger i nordens topp.  
Medaljer: Karin Hägglund guld damer senior, Flavius 
Alecu silver herrar senior, Michaela Byström silver 
kadett damer, Mimmie Strandqvist brons kadett damer. 
 
British Open, London (1/9) 
Landslaget skickade en liten trupp till England. Resul-
tat, två brons: Joanna Stassos +60 och Tim Hjelte -75.  
 
Istanbul Open, Istanbul (7-9/9) 
Inför J-VM skickade kumitelandslaget VM-truppen. 
Tävlingen, som föregicks av ett 7-dagarsträningsläger 
med hög internationell standard - en bra förberedelse.  
 
German Open ,Aschaffenburg (15-16/9) 
Som ett sista steg inför VM skickades truppen till 
Tyskland.. Förbundskapten tog: Anna Hellström, Karin 
Hägglund och Flavius Alecu. Flavius vann tre omgångar 
och kom till matchen innan poolfinal men åkte då ut.  
 
Junior VM, Istanbul (18-21/10) 
Mästerskapet visade att förberedelserna inför tävlingen 
varit korrekta. Utövarna visade storform och Sadik 
Sadik gjorde den största prestationen i Svensk karate på 
över 10 år. Efter kval till bronsmatchen vinner Sadik Sa-
dik en länge efterlängtad svensk bronsmedalj i kumite. 
 
Landslagsläger 
Under året har kumiten haft flera läger i Stockholm, 
Göteborg och Motala. En mindre trupp skickades till 
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Turkiet där flera länder tränade tillsammans vid Istanbul 
Open. Truppen deltog också i samnordiska samarbetet 
med tävlingar och träningsläger, senast under ett som-
marläger i Norge.    

Katatruppen har haft fem läger. Tre på Bosön för 
att kunna göra bra tester. Truppen gör fyra olika tester, 
framförallt för explosiva muskler men även för kondi-
tion och styrka. Johan Backteman initierade ett samlä-
ger med finska landslaget med domare på Bosön. Det 
blev lyckat och trupperna delade erfarenheter, tränings-
tävlade och en grupp med nio domare fanns med. Ytter-
ligare två läger genomfördes. Ett i Växjö där uttagning 
gjordes med ca 60 intresserade på plats. Sista lägret hölls 
i Täby, i Tibble karateklubbs lokaler. Ett trevligt läger 
där arrangören bjöd på luncher och träningsmöjligheter  
i fina lokaler utan avgift. Ett stort tack för gästfriheten. 
 
Domarkommittén  (Dk) 
Under verksamhetsåret har det nya domarlicenssystemet 
blivit fullt utvecklat. Revidering och uppdatering av 
tävlingsregler samt revidering av tävlingsregler för barn 
gjordes i januari och februari. Löpande under året har 
sedan dokumenten på domarnas hemsida reviderats, 
uppdateras och förnyats. Dk fortsätter utvecklingsarbe-
tet för att höja kompetensen och fortlöpande utveckla 
vår domarkår samt engagera nya domare.

Ett nytt projekt håller på att startas, ”Domare i 
genusperspektiv”. Projektet syftar till att engagera och 
utbilda fler kvinnliga domare. Vi har idag ett mycket 
litet antal aktiva kvinnliga domare trots att ca 35-40 % 
av våra tävlande i barntävlingarna är tjejer. 

Efter kommitténs förslag beslöt styrelsen att 
höja domararvodet för nationella och internationella 

tävlingar i Sverige. Likaså infördes en protestavgift i 
enlighet med WKF:s regelsystem, avgiften återlämnas 
dock om protesten godkänns. Dk har fortsatt samarbeta 
med landslaget och deltagit vid landslagsamlingar för att 
skapa en så verklighetstrogen matchträning som möjligt, 
bl.a vid samträningen med det Finska katalandslaget. 
Vid två tillfällen har också en teorigenomgång och täv-
lingstekniska samtal hållits av Javier Escalante samt Ove 
Viggedal. Detta har varit mycket uppskattat och många 
intressanta frågeställningar diskuterades och besvarades. 
 
Genomförda utbildningar / examinationer 
 2-4 mars, Kata Judge B, Stockholm 
 17-18 februari, Kata Judge A, SM Eslöv 
 24 mars, Kata Judge A, Stockholm 
 
Nya domarlicenser 
 Kata Judge A, 8 nya licenser vid kursexamination  
 under två tillfällen under våren.   
 Kata Judge B, 6 nya licenser 2-4 mars, Stockholm 
 
Internationell representation 
Javier Escalante: sekreterare i både WKF/EKF Refe-
ree Commission, främst i samband med VM och EM. 
Javier Escalante representerade även Sverige vid Paris 
Open, Junior EM i Izmir, Turkiet (EKF RC), Se-
nior EM i Bratislava Slovakien (EKF RC), Nordiska 
Mästerskapen i Oslo, Dutch Open Holland, Novi Sad 
Region EM (EKF RC) samt Junior VM i Istanbul, 
Turkiet (WKF RC).

Fredrik Ålander: Senior EM Bratislava, Slovakien, 
Nordiska Mästerskapen, Oslo, J-VM Istanbul, Turkiet.

Peter Sahlberg: Senior EM i Bratislava Slovakien, 
Nordiska Mästerskapen i Oslo, Dutch Open Holland 
samt Bergen Open Norge.

Ove Viggedal: Paris Open, Junior EM i Izmir 
Turkiet, Senior EM i Bratislava Slovakien, Nordiska 
Mästerskapen i Oslo, Dutch Open Holland samt Junior 
VM i Istanbul Turkiet.  

Vid Nordiska Mästerskapen i Oslo representerades 
Sverige även av Thomas Leinfors, Urban Andersson,  
Tom Fager, Emilio Merayo samt Siamak Rezaie. 

Dk vill tacka alla domare för ett väl utfört arbete 
och hoppas att idéerna kring hur vi skall fortsätta att 
kompetensutveckla domarkåren initieras under kom-
mande verksamhetsår. Vi vill också tacka våra täv-
lingsarrangörer för ett gott och fortsatt positivt och bra 
samarbete samt karatesektioner sponsor för deras stöd. 
 

J-VM i Istanbul: Fredrik Ålander, Miroslav Femic, Sadik Sadik, Ove Vigge-
dal, Javier Escalante och David Simonsson         Foto: Henrik Hjelmberg
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World Karate Federation/European Karate Federation 
EKF förtjänsttecken, Silver Award för domare med  15 
– 20 års erfarenhet inom EKF tilldelades Javier Esca-
lante samt Ove Viggedal vid Senior EM i Bratislava. 

EKF domarlicenser; Peter Sahlberg EKF Kumite 
Referee B, vid Senior EM i Bratislava, Ove Viggedal 
EKF Karate Referee, dvs. Kumite Referee A/Kata Judge 
A vid samma tävling.

WKF domarlicenser; Ove Viggedal WKF Kumite 
Judge A/Kata Judge B vid Junior VM i Istanbul. Dk 
vill också ta tillfället i akt att gratulera Sadik Sadik till 
bronsmedaljen vid JVM i Istanbul. -Grattis Sadik samt 
alla coacher och ledare som bidragit till framgången.

Kommittén har även tagit fram en svensk Power-
Point presentation för utbildning av kata och kumite 
kandidater. Materialet kommer att användas av utbil-
darna i samband med kurser och seminarier. Presenta-
tionen baseras på WKF:s utbildningsystem.

Shorinjikempo
 
Det finns för närvarande 11 Shorinjikempo-föreningar 
i Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar 
representerats i kommittén bestående av:

 Ordförande  Anders Pettersson
 Sekreterare  Peter Hansen
 Kassör   Pontus Haglund
 Ledamot  Robert Liljeblad
 Ledamot  Thomas Edlind
 Ledamot  Stefan Levin
 Ledamot  Jesper Helander

 Suppleant  Anna Hildebrand

  Valberedningen har varit 
   Lovisa Johnson 

(sammank.), 
Roger Befoth 
och Tobias Alm. 

Revisorer har   
  varit Lars  
  Isaksson (sam 
  mank.) och  
  Niklas Petterson.

Kommittén har under verksamhetsåret haft två proto-
kollförda möten förutom årsmötet samt några rena ar-
betsmöten. Det har dock varit ett stort antal informella 
kontakter mellan kommitténs medlemmar. Den huvud-
sakliga korrespondensen sköts via e-post eller telefon.

Internationellt
2007 firades det 60 år sedan Shorinjikempons grundan-
de. I november uppmärksammades detta i samband med 
All-Japan Taikai, på Budokan i Tokyo. Det var tävlingar 
och en mängd uppvisningar samt en jubileumsfest med 
utdelning av utmärkelser till personer som arbetat i or-
ganisationen. Anders Pettersson deltog på festligheterna 
i Tokyo samt på den träningsdag som sedan hölls på 
Hombu för utländska besökare på plats i Japan.

Instruktörsutbildning 
I september arrangerade WSKO och finländska Shorin-
jikempoförbundet ett nordeuropeiskt läger för instruk-
törer. Från Sverige deltog 14 kenshi från 5 föreningar. 
Instruerade gjorde Aosaka-sensei 8 Dan och Maehara-
sensei 7 Dan,  officiella WSKO-instruktörer.

Uppvisning vid 60 års jubileumet, Budokan/Tokyo.    Foto: Anders Pettersson
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Övrigt arbete 
Under året har ett arbete med att göra om hemsidan 
för Shorinjikempo i Sverige pågått. Tanken är att bygga 
in större funktionalitet och göra det möjligt för fler att 
hjälpa till med att uppdatera innehållet. Tyvärr har ar-
betet dragit ut på tiden. Kommittén har gjort en hel del 
jobb med att korrekturläsa den svenska översättningen 
av boken Shorinjikempo Tokuhon, förhoppningen är att 
vi kan trycka under 2008.

Tävlingar och läger
SM-tävlingarna hölls i Gärdeshallen i Stockholm i Maj. 
Arrangemanget bevakades både av TV och lokalpress 
och ett reportage om Shorinjikempo visades i TV4. 

 I slutet av juni deltog Svenska utövare vid EM i 
Shorinjikempo som hölls i Norcia i Italien. De svenska 
damerna genomförde en mycket framgångsrik tävling 
som resulterade i EM-guld i 2 Dan-klassen, Silver och 
brons i 1 Dan-klassen samt brons i Kyu-klassen. Samti-
digt hölls det ett träningsläger med en mängd framstå-
ende instruktörer. I samband med SM hölls ett natio-
nellt träningsläger. Pontus Liljequist 4 Dan, Alexander 
Tilly 4 Dan, Robert Liljeblad 4 Dan och Martin Allerby 
3 Dan instruerade ett fyrtiotal deltagare från olika för-
eningar i landet.

Efter ett sabbatsår 2006, genomfördes åter ett 
sommarläger av föreningen i Visby under en vecka i juli. 
Detta läger är för många den stora händelsen under året 
och så gott som samtliga föreningar var representerade. 
Instruktörer på lägret i Visby var Anders Pettersson 5 
Dan, Alexander Tilly 4 Dan och Stefan Jönsson Le-
vin 3 Dan. I november arrangerades ett svartbältsläger 
av Stockholm södra shibu där Åke Olsson 4 Dan och 
Alexander Tilly 4 Dan instruerade. Det har också före-
kommit ett flertal mindre lokala träningsläger på flera 
platser i landet. 
 
Resultat 
SM hölls i Stockholm i maj. Det var tyvärr ett relativt 
lågt deltagarantal, men tävlingarna kunde ändå genom-
föras. Svenska mästare i Dan-klassen, blev Anna Hilde-
brand och Lovisa Johnson från Stockholm Södra Shibu. 
Svenska mästare i Kyu-klassen, blev Katarina Akerman 
och Ylva Rylander, också från Stockholm Södra Shibu. 
Vid EM som hölls i juli i Italien fick följande personer 
medaljer: Guld - damer 2 dan & över: Anna Hildebrand 

& Lovisa Johnsson, Stockholm Södra, Silver - damer 
shodan: Hanna Svedberg & Lotta Wersäll, Stockholm 
Södra, Brons - damer kyu: Ylva Rylander & Katarina 
Åkerman, Stockholm Södra, Brons - damer shodan: 
Lisa Arpi & Malin Sefton, Karlstads StudenterArnaud 
Tiquet & Romain Boniface, Göteborg, kom dessutom 
på 4:e plats i den mycket tuffa klassen för herrar shodan.  
 
Graderingar 
Följande personer har erhållit Dangrader 2007: 
Junkenshi Shodan (1:a dan) 
31/3 Jörgen Sigvardsson, Karlstad Shibu 
21/4 Erik Erlandsson och Olof Ahlberg, Visby Shibu 
11/9 Anders Davidsson, Samuel Lind och Henrik Persson, 
Karlstad Shibu. 
Shokenshi Nidan (2:a dan) 
15/12 Magnus Gustafsson, Stockholms Studenter Shibu 
Chukenshi Sandan (3:e dan) 
31/3 Staffan Persson, Stockholms Studenter Shibu 
Seikenshi Yondan (4:e dan) 
22/9 Stefan Jönsson Levin, Visby Shibu 
 

Tillväxt 
När det gäller det totala medlemsantalet har det varit 
relativt oförändrat under året. Den träningsgrupp som 
funnits i Skövde några år har bildat en förening och 
blivit medlemmar i SB&K.

Aktiva Yudansha
Shorinjikempo har för närvarande;
5 dan 1 st.
4 dan 8 st.
3 dan 6 st. 
2 dan 9 st. 
1 dan 26 st.

Uppvisning vid 60 års jubileumet, Budokan/Tokyo.    Foto: Anders Pettersson
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Kendo
Centralt

Styrelse och kommittéer
Kendosektionens styrelse har 2007 bestått av:

Ordförande:    Dan Fujii
Sekreterare:    Christian Strandberg
Kassör:     Nicke Rydgren
Ledamot kendo:  Mats Wahlqvist
Ledamot iaido:    Kazuhiro Komaki
Ledamot jodo:    Peter Hellberg
Ledamot naginata:  Johan Östman
Ledamot kyudo:   Jan Graaf
Suppleant 1:    Christian Lund
Suppleant 2:    Leif Sunje
Adjungerad registeransvarig: Anette Persson Sunje
Valberedning:  Nils Björkegård (sammank.), Caroline  
   Lindholm och Magnus Olsson.

Allmänt 
Dan Fujii tog över ordförandeskapet, han var tidigare 
ledamot för kendo. För att möjliggöra en smidig över-
gång stannade tidigare ordförande Leif Sunje kvar som 
suppleant. 

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att 
stärka de centrala stöddokumenten inom gradering och 
tävling. Under året fastställdes tävlingsregler för SM i 
jodo, varvid arten fick SM-status för sitt mästerskap. 
Kyudo genomfördes sitt första riksmästerskap i år. Nya 
reviderade graderingsregler för kendo, iaido och jodo 
fastställdes, som nu även innehåller regler för barngrader 
och mer detaljerade bedömningsgrunder för kendo.

Kyudouppvisning under Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården, Stockholm.           Foto: Sven Axenbo
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Representation 
Sverige var under 2007 representerad av ordförande vid 
European Kendo Federation (EKF) General Assembly 
(GA) i samband med EM i Lissabon, Portugal. Kyudo-
ansvarige representerade Sverige vid möte med Euro-
pean Kyudo Federation (EKF) och International Kyudo 
Federation (IKYF). Naginataansvarige representerade 
Sverige vid möte med International Naginata Federa-
tion (INF) och European Naginata Federation (ENF).

Register 
Under året har tre kurser i ”Graderingsadministration” 
hållits med ett tillfälle i Göteborg och två i Stockholm. 
Graderingskommittén har föreslagit och sektionsstyrel-
sen godtagit att alla dangraderingar från och med 2008 
endast får genomföras med utbildad/certifierad grade-
ringsansvarig, alternativt ska registeransvarig närvara. 
Nya dandiplom har skapats och utfärdas centralt från 
och med hösten 2007. 

Kendo
 
Under året har ett antal tävlingar genomförts, bland an-
nat SUGO/Etsuko cup i Malmö och Stockholm Kendo 
Open (SKO) i Stockholm,   som slog nytt delta-
garrekord med 160 deltagare. SM hölls i Malmö 
helgen 1-2 december.

 

Landslaget 
Landslaget har i år besökt ett stort antal läger och 
tävlingar över hela Europa. EM hölls i år i Lissabon, 
Portugal, 27 till 29 april där herrlaget vann sin pool men 
åkte tyvärr ut direkt i en jämn match mot Storbritan-
nien. Damlaget kom ut ur poolen som tvåa, vann första 
utslagsmatchen mot Spanien och förlorade sedan mot 
Tyskland. Individuellt gjorde de svenska deltagarna 
bra ifrån sig, nästan alla tog sig ut ur sina pooler, tyvärr 
räckte det inte hela vägen till prispallen.

Sveriges enda deltagande junior, Amanda Arnö, 
åkte direkt ut ur poolen men lyckades trots det övertyga 
domarna så pass att hon vann fighting spirit-priset. 

Läger 
Kendosektionen har genomfört två riksläger, båda i 
Uppsala.  På det första lägret deltog juniorer, då även en 
uttagning till juniorlandslagsgruppen hölls. Det andra 
lägret fokuserade på domarutövning. Deltagarantalet 
var cirka 60 seniorer per läger. Instruktörer har varit 
Mats Wahlqvist, Björn Gustavsson, Bob Harris, Patrick 
Bacquin och Mari Bacquin.

Läger i Brännkyrkahallen.                    Foto: Hasse Almqvist
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Hirakawa-sensei höll läger i Malmö i augusti till-
sammans med ett antal höggraderade sensei från Japan. 
Kurihara-sensei, som var en av deltagarna, besökte den 
efterförljande veckan Stockholm. 
 
Domarverksamhet 
I januari deltog Mats Wahlqvist vid Finska Kendoför-
bundets 20 års-jubileum

I februari deltog Mats Wahlqvist, Björn Gustavs-
son, Akinori Imamura, Robert Harris och Patrick Bac-
quin vid EKFs årliga domarseminarium i Bryssel. Till 
EM i Lissabon blev Mats Wahlqvist och Björn Gus-
tavsson uttagna som domare. I november deltog Mats 
Wahlqvist vid en fyranationstävling i Finland.

Iaido
 

Kazuhiro Komaki blev invald som ny iaidoansvarig 
under 2007.

I samband SM hade iaidokommittén sitt 
första möte. Representanter från alla iaido-
klubbar var inbjudna och 8 klubbar deltog. 
Man diskuterade iaidons framtid och hur 
arten kan utvecklas i Sverige. Andra 
frågor som diskuterades var olika 
informationskanaler. 

Även tävlingar, gra-
deringstillfällen och läger 
diskuterades samt domarkurser. 
Christian Lund utsågs till coach, 
och Anna Hakala blev manager 
för  landslaget. 
 
Tävling 
SM arrangerades av Combat 
Academy IF Täby den 19 maj 
i Vaxholm. 

EM hölls i Paris 31 
oktober till 1 november och Sverige kom hem 
med två medaljer. Det svenska laget gjorde väl ifrån sig, 
vann sin pool och slog ut Tjeckien därefter. Tyvärr blev 
det förlust i kvartsfinalen mot silvermedaljörerna Tysk-
land. I mudan-klassen blev det däremot guld till Sverige, 
GAK Enighets Patrik Almqvist gick hela vägen. Sveri-
ges andra medalj gick till Matti Pajaujis, som tog brons i 
yondan-klassen. Takao Momiyama och Rolf Radakovits 
representerade Sverige som domare under tävlingen.

Läger 
Ett flertal läger har hållits under året, landslagsled-
ningen har bland andra hållit ett par läger inför och 
efter EM. I juni anordnade Shobukan och Glimminge 
Budokan för andra året ett kombinerat jodo- och iaido-
läger på Orust, där över 80 stycken utövare från 15 olika 
länder i Europa deltog. Huvudinstruktör var Shizufumi 
Ishido, Hanshi 8 dan iaido och Kyoshi 8 dan jodo, som 
gästade Sverige efter många års uppehåll. Till sin hjälp 
hade Ishido-sensei ett flertal av de högst graderade 
instruktörerna i Europa. Svenska instruktörer var Takao 
Momiyama (renshi 6 dan iaido, renshi 6 dan jodo) och 
Rolf Radakovits (6 dan iaido, 5 dan jodo). 

 Undervisning hölls parallellt i de båda arterna un-
der fyra dagar och lägret var väl genomfört och mycket 
uppskattat av deltagarna

Jodo
2007 var ett händelserikt år med bland annat ett his-
toriskt första jodo-SM, ett stort internationellt läger 
på Orust samt EM i Paris. Under året har även två 
stycken nya klubbar startat jodoverksamhet.

Tävling
I år var det första gången SM i jodo arrangera-

des, tidigare hade tävlingen endast RM status. 
Tävlingen ägde rum i Waxholm och 
vinnare i dan-klassen blev Sida Yin från 
FSKA och i mudan-klassen vann Martin 

Lindgren från Shimbukan.
I november hölls EM i jodo i Paris, Frank-

rike. Det svenska landslaget bestod av Sida 
Yin 2 dan, Lollo Ahlden-Flodenberg 1 dan, 
Peter Hellberg 1 dan, Olof Oknemark 1 kyu 

och Carl-Johan Henriksson 1 kyu. Mangager/
Coach var Mikael Almeblad. Förra årets silvermedaljör 
i mudan-klassen, Peter Hellberg, tog i år brons i sho-
dan-klassen. Sverige deltog även i lagtävlingen men där 
väger Sverige ännu lätt mot de betydligt högre grade-
rade konkurrenterna. Sverige vann dock mot Österrike 
med 3-0 men förlorade sedan mot Italien och Holland. 
Takao Momiyama och Rolf Radakovits representerade 
Sverige som domare under detta mästerskap.
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Läger 
I juni anordnade Shobukan och Glimminge Budokan 
för andra året ett kombinerat jodo- och iaidoläger på 
Orust (se även ovan under Iaido). Under hösten har 
Stockholms Jodokai anordnat läger i kenjutsu och jodo 
med Lars Carlberg och Lena Carlberg som instruktörer. 
Dessa två har även graderas till Menkyo i Japan, vilket 
är näst högsta graden inom Shindo Muso Ryu. FSKA 
anordnade också ett helgläger i Stockholm där instruk-
törer var Takao Momiyama och Rolf Radakovits.

Kyudo  
 
Uppvisningar för allmänheten är ett stående inslag 
inom kyudoverksamheten och möter stort intresse och 
uppskattning från publiken, vilket även syns i det ökade 
medlemsantalet. 

Under året har kyudo demonstrerats vid Körs-
bärsblommans dag i Kungsträdgården, Japandagen vid 
Etnografiska museet, helgträningar och seminarium 
vid Fjärilshuset i Hagaparken samt Asienfestivalen vid 
Östasiatiska museet där vi för första gången presente-
rade kyudo med en uppvisningsgrupp bestående av tre 
kvinnor. 

Planerna för året, att höja kvaliteten inom svensk 
kyudo, skaffa tävlingserfarenhet och öka antalet aktiva 
har uppfyllts genom flera seminarier, tävlingar samt en 
aktiv marknadsföring. Antalet utövare har under året 
ökat med 33%.

Under året har en kyudokommitté etablerats för att 
vara ett forum för utvecklingsfrågor och som ett stöd 
för den artansvarige. Kommittén har under året haft föl-
jande ledamöter, med artansvarige som ordförande: Jan 
Graaf (Kenshou Kyudo Kai), Karl Mårtens (Kenshou 
Kyudo Kai), Sara Jonasson (Kenshou Kyudo Kai), Roger 
Persson (Seikyukai) och Tommy Radesäter (Seikyukai).

Läger  
Som en fortsättning på International Kyudo Federations 
bildande förra året, arrangerade IKYF i april ett interna-
tionellt seminarium, taikai och graderingstest i Tokyo.

Från Europa deltog 15 nationer med 337 deltagare 
och från Nordamerika kom 45 deltagare.

Sverige hade 11 deltagare på plats vilket är en 
fantastisk siffra då mer än hälften var mudan vid 
avresetillfället. Den svenska truppen var synnerligen 
framgångsrik då samtliga klarade sina graderingstester. 
Taikai fick mer karaktären av uppvisning då det stora 
deltagarantalet om 1200 kyudoka endast medgav att alla 
kunde få skjuta en omgång med två pilar. Det var dock 
lärorikt och en fantastisk upplevelse att få utöva kyudo i 
Tokyo Budokan.

Två nationella seminarier har hållits på Bosön un-
der ledning av Ray Dolphin sensei, Renshi 6 dan, från 
Storbritannien. Dessa samlage15 respektive 20 deltagare 
och vid bägge seminarierna deltog även norska kyudoka.

Ett endagsseminarium i Enteki har genomförts av 
Jan Graaf, som en introduktion till långdistansskytte 
på 60 meter vid Fjärilshuset i Hagaparken. Sverige har 
under året även haft deltagare på seminarier i Frankrike 
och Norge.

  
Tävlingar 
Den 10 november hölls för första gången RM i Kyudo 
vilket måste ses som en milstolpe i artens utveckling 
i Sverige. Evenemanget hölls på Bosön och samlade 
15 deltagare från Kenshou Kyudo Kai och Seikyukai 
kyudoförening. Tävlingen fungerade även som en utbild-
ning och genrep för både funktionärer och deltagare 
inför EM 2008, som kommer att hållas i Eriksdalshallen 
i Stockholm den 24-25 maj.

Kyudouppvisning vid Östasiatiska museet.
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Naginata 
 

Arbetet med att framhäva naginata har fortsatt under 
2007 och arten har fått mer och mer publicitet i Sverige, 
främst i lokala tidningar. 

 Allt fler börjar få upp ögonen för naginata, en 
följd av detta är att det sattes publikrekord inom arten i 
samband med SM i Fyrishov, Uppsala.

Läger
I samband med SM så höll Gunilla Hansson ett två-
dagarsläger i Uppsala, hon höll dessutom i det årliga 
midnattsolslägret i Skellefteå. Vid VM så hölls det ett 
fyra dagar långt läger där landslaget deltog.

Tävlingar 
VM hölls 1-5 september i Bryssel, Belgien och Sverige 
ställde upp med fem tävlande i klasserna shiai, engi och 
lag. Bland annat kan nämnas att Kirsi Höglund, Uppsala

 Naginataklubb kom fyra i damernas shiai och     
Jakob Ryngen från FSKA graderade till 4 dan och till 
shinpan samt att Maria Andersson från Shimbukan 
Skellefteå Budoklubb graderade till 1 dan. SM hölls den 
8 april i Uppsala på Fyrishov.

Tävlingsresultat

Kendo - SM

 Junior
 Guld: Masaru Komaki, Wäsby Kendoklubb
 Silver: Alexander Hamilton, Wäsby Kendoklubb
 Brons: Ambjörn Holmkvist, Shimbukan Skellefteå Budoklubb
 Brons: Oliver Södergren, FSKA

 Damer
 Guld: Amanda Arnö, Umeå Kendoklubb
 Silver: Alejandra Leon, FSKA 
 Brons: Michiko Komaki, Wäsby Kendoklubb
 Brons: Pernilla Nordvall, GAK Enighet

 Herrar
 Guld: Edde Johansson, Shimbukan Skellefteå Budoklubb
 Silver: Nicke Rydgren, FSKA
 Brons: Nils Björkegård, FSKA 
 Brons: Karl Sandström, Umeå

 Lag
 Guld: FSKA Lag A 
 Silver: Wäsby Kendoklubb
 Brons: Uppsala Kendoklubb
 Brons: Shimbukan Skellefteå Budoklubb

Iaido - SM

 Mudan 
 Guld: Toros Köse, Honto Iaidoklubb
 Silver: Patric Almqvist, GAK Enighet
 Brons: Gustav Härdner, Shinken Dojo

 Shodan
 Guld: Jörgen Sjöholm, Falkenbergs Judoklubb
 Silver: Linus Örström, Kallhälls Aikido Iaidoklubb
 Brons: Andreas Bergkvist, Komaki Iai Kendoförening

 Nidan 
 Guld: Lennart Hellström, Kensei Kensan Kai
 Silver: Caroline Lindholm, Linköpings Budoklubb
 Brons: Samuel Trygger, FSKA

 Sandan 
 Guld: Jonas Bäckström, Komaki Iai Kendoförening
 Silver: Magnus Erkstam, Kensei Kensan Kai
 Brons: Jan Malmstedt, Komaki Iai Kendoförening 

 Yondan 
 Guld: Matti Pajaulis, Sölvesborg Budosällskap
 Silver: Björn Stille, Kensei Kensan Kai
 Brons: Martin Lindgren, Shimbukan Skellefteå Budoklubb

Naginata vid Fyrishov.                 Foto:Maria Mattiasson
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Naginata - SM

 Engi
 Guld: Erik Klinthage och Mathias  
 Kunto, Uppsala Naginataklubb/  
 Bushido Luleå Budoklubb
 Silver: Johan Östman och Kirsi  
 Höglund, Uppsala Naginataklubb
 Brons: Elin Markström och Maria  
 Andersson, Shimbukan Skellefteå  
 Budoklubb

 Shiai
 Guld: Johan Östman, Uppsala Nagi 
 nataklubb
 Silver: Maria Andersson, Shimbu 
 kan Skellefteå Budoklubb
 Brons: Kirsi Höglund, Uppsala   
 Naginataklubb

Kyudo - RM 

 Lag
 Guld: Seikyukai 
 Silver: Kenshou Kyudo Kai
 Brons: Kenshou Kyudo Kai

 Individuellt
 Guld: Magnus Alaeus, Kenshou  
 Kyudo Kai
 Silver: Peter Anterius, Seikyukai
 Brons: Peter Teubner, Kenshou   
 Kyudo Kai

Shogo

Kendo

Renshi
Björn Gustavsson

Iaido

Renshi
Rolf Radakovits

 Lag 
 Guld: Komaki Iai Kendoförening
 Silver: Kensei Kensan Kai
 Brons: Sölversborg Budosällskap

Iaido – EM

 Yondan
 Brons: Matti Pajaujis

 Mudan
 Guld: Patrik Almqvist

Jodo - RM

 Mudan
 Guld: Martin Lindgren, Shimbukan  
 Skellefteå Budoklubb
 Silver: Oscar Kristiansson

 Dan
 Guld: Sida Yin, FSKA
 Silver: Lollo Ahlden-Flodenberg

Jodo – EM

 Shodan
 Peter Hellberg

Graderingar

Kendo

 6 dan
 Terje Andersen

 5 dan
 Nils Björkegård

 4 dan
 Catarina Gustavsson
 Karolina Göransson
 Christian Johansson
 Solweig Svanholm

 3 Dan
 Stuart Bäck
 Henrik Johansson
 Henric Malm
 Kristina Persson
 Juan-Sebastian Sato Folatre
 Peter Wahlberg
 
 2 Dan
 Love Alm
 Matz Andersson
 Amanda Arnö
 Anders Bergström
 Henrik Bjerrome Ahlin
 Robert Bourner
 Ricky Eriksson
 Göran Gutierréz-Arande
 Alexander Hamilton
 Carl-Axel Hansson
 Ambjörn Holmkvist
 Arvid Karlsson
 Masaru Komaki
 Fanny Lindström
 Jussi Myllyluoma
 Pernilla Nordwall
 Magnus Näsmark
 Carl Papworth
 Karl Sandström
 Oliver Södergren
 Adrian Wahlberg
 Daniel Widgren

 1 Dan
 Fredrik Berglin
 Nils Eriksson
 Joakim Figaro
 Bjarne Frohm
 Andreas Gustafsson
 Michiko Komaki
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 Alejandra León
 David Lindhe
 Robert Ling
 Albin Lundberg Elander
 Martin Lundmark
 Joakim Lönnegren
 Joel Monssen Nordström
 Kavoos Nasoudi-Shoar
 Georg Sandström
 Yuya Tokuda
 Magnus Ydmark
 Sida Yin

Iaido

 7 Dan
 Takao Momiyama

 5 Dan
 Martin Lindgren

 4 Dan
 Andreas Lundgren
 Leif Sunje

 3 Dan
 Mattias Ferndahl

 2 Dan
 Andreas Bergqvist
 Therese Helgesson
 Carl-Johan Henriksson
 Mattias Jansson
 Erik Pålsson
 Per Ricktun
 Dan Sjölund

 
 

 
  

 1 Dan
 Patrik Almqvist
 Jonas Hasselhuhn
 Mats Johansson
 Mikael Knall
 Oscar Kristiansson
 Henrik Kurelid
 Toros Köse
 Tony Lindström
 Hans Nilsson
 Martin Pettersson
 Georg Sandström
 Jesper Waldestål
 Linus Örström

Jodo

 2 Dan
 Lollo Ahlden-Flodenberg
 Peter Hellberg
 Nils Sabelström
 Sida Yin

 1 Dan
 Olof Oknemark

Naginata

 4 Dan
 Jakob Ryngen

 1 Dan
 Maria Andersson

Kyudo

 5 Dan 
 Jan Graaf

 4 Dan 
 Tommy Radesäter

 3 Dan  
 Magnus Alaeus

 2 Dan 
 Karl Mårtens
 Satomi Ogasawara

 1 Dan
 Peter Hellberg
 Tommy Hween
 Kristina Mårtens Lundin
 Birgitta Öster
 Lars Öster
 Lucas Örström
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Wushu
Ordföranden har ordet

 
Det fanns en tid då förbundet stod utanför den inter-
nationella gemenskapen och det internationella wus-
huförbundet (IWuF). Wushu organiserades då mer av 
en stilorganisation med en handfull medlemsföreningar 
som representerade en och samma träningsform. Det 
hämmade utvecklingen av wushu i landet då många som 
tränade andra stilar under annan ledning fick stå utanför. 
Sverige har alltid haft en god och utvecklande idrotts-
rörelse med internationella framgångar i många idrotter 
där wushu inte skall behöva vara ett undantag. Svensk 
idrottsrörelse bygger på demokratiska värderingar där 
det ideella arbetet står i fokus och utgör själva drivkraf-
ten för utveckling och gott resultat. Då omständigheter-
na kring vårt förbunds nationella idrottsstatus stod klart 

för IWuF, blev vi de rättmätiga medlemmarna i både 
det europeiska och det internationella wushuförbundet. 
Vi tog varje chans vi kunde och deltog på de officiella 
internationella tävlingarna som arrangerades. I sanshou 
(sparring) ”var vi med i matchen” men i taolu (rutiner) 
låg vi ”ljusår” efter i jämförelse med övriga Europa och 
världen. Med detta i beaktande känner jag nu en stor 
glädje när vi på årets VM placerade oss i startfältens 
mitt i taolu. Vi har en lång väg kvar men vi kan konsta-
tera att vi kommit en bra bit på vägen! 

I förbundet organiseras wushu i en egen sektion, vi 
har som idrott SM-status genom Riksidrottsförbundet 
med tävlingar i alla discipliner, vi har nationella och 
internationellt licensierade domare i både sanshou och 

Bild från invigningen av VM i Beijing 2007.         Foto Henrik Hjelmberg
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taolu, med rankingpoäng som grund tas vårt landslag ut 
av vår landslagsledning och sektionsstyrelsen väljs de-
mokratiskt av våra medlemsföreningar på vårt årsmöte. 

Vi har runt 60 föreningar med över 3,000 utövare 
som medlemmar och en ekonomi som möjliggör en 
god verksamhet. Det har varit en lång och bitvis svår 
uppgift att komma dit vi nått idag. Då jag själv har sett 
och upplevt utvecklingen av wushu i Sverige under både 
-80 och -90 talet kan jag glädjande nog konstatera att vi 
nu har alla förutsättningar för att skapa god verksamhet 
och framtid!  En av de viktigaste punkterna i verksam-
hetsplanen var vår planerade framtidskonferens med 
seminarier, träning och diskussioner. Sektionen avsatte 
pengar som stöd för deltagandet, inbjöd representanter 
från föreningarna och drog upp riktlinjerna för kon-
ferensen. Då endast 5 personer fanns anmälda till 40 
platser var vi tvungna att avboka kursgården och ställa 
in den planerade aktiviteten. Varför jag här väljer att 
kommentera saken beror på att jag känner en oro för att 
man ute i föreningarna inte gör sig hörda i rätt forum 
för att påverka inriktning och utveckling. Det är endast 
tillsammans vi är starka, gör skillnad och orkar driva 
verksamheten framåt!  

Jag känner nu att det är tid för mig att kliva åt sidan 
och lämna över till nästa person som skall leda och driva 
det fortsatta arbetet. Jag har funderat en hel del på en 
lämplig kandidat till posten som ordförande och kom-
mer själv att lämna mitt förslag till valberedningen, ett 
förslag som jag hoppas att fler tycker är bra och väljer att 
stödja. Då wushu är ett stort ämne tror jag att den nya 
ledningen och styrelsen gör bäst i att främst fokusera på 
det idrottsliga som gemensam nämnare i förbundsar-
betet. Det är också min förhoppning att man förvaltar 
det som tidigare sektionsstyrelser lyckats bygga upp och 
håller undan allt som har med personlig vinning, ekono-
miska och andra politiska intressen att göra!

Åren i förbundet har varit mycket lärorika och jag 
vill här passa på att tacka alla medarbetare som jag haft 
förmånen att lära känna, arbetat med och fått lära mig 
av. Jag önskar alla lycka till ute i föreningarna och då 
speciellt nästa ordförande och styrelse!

     Patrik Svenberg

Styrelse och kommittéer
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Patrik Svenberg
Sekreterare: Yanji Wang
Kassör:  Hanna Sillén
Ledamöter:  Luciano Macri, Ebba Lexmark   

    och Mattias Lindh
Suppleanter: Olle Bodin, Petter Sande

Styrelsen har under året sammanträtt vid sju (7) 
tillfällen och beslut per capsulam (mail) har fattats 
vid ett (1) tillfälle. Sektionen har hanterat inval av nya 
föreningar och handlagt övriga nationella och inter-
nationella frågeställningar. Närvaron har varit mycket 
god och konstruktiva samtal och diskussioner har fört 
verksamheten framåt. Sektionen har under året inte haft 
verksamhet i speciella kommittéer.

Ekonomi 
Sektionens tilldelning har använts så gott som i enlighet 
med vad som budgeterats för verksamhetsåret. Kostna-
derna för wushu VM i Beijing blev den största enskilda 
utgiftsposten. Den planerade och budgeterade framtids-
konferensen blev inte av p.g.a. för låg uppslutning och 
lämnade en summa outnyttjad. Mot denna bakgrund 
upphandlades istället skyddsutrustning för sanshou till 
våra tävlingar. Sektionen ser ett överskott i ekonomin 
vilket kommer nästa års verksamheter väl tillgodo. Ingen 
ersättning har lämnats för styrelseuppdrag.

Internationellt arbete
Under verksamhetsåret har inga specifika projekt ge-
nomförts på det internationella planen. Dock har sektio-
nen fortlöpande genom mail haft kontakter med både 
det Europeiska och det Internationella wushuförbundet 
i frågor som främst berör utvecklingen av wushu som 
sport och information kring de kommande aktiviteterna 
2008 under OS.  
 
Nya medlemmar 
Borlänge Dynamic Ving Tchun klubb (Dalarna)
Doksuri Kampcenter IF  (Ångermanland)
Stockholm Wushu Skola (Stockholm)
Karlstad Kung Fu Förening (Värmland)
Kista Kung Fu Klubb  (Stockholm)
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Landslag
Under verksamhetsåret har Anders Persson (sanshou) 
och Nicklas Sigurdh (Taolu) fungerat som landslagsled-
ning. Arbetet med landslaget har bedrivits självständigt 
med egen budget. Återrapportering kring aktiviteter och 
utvecklingen har fortlöpande skett till sektionsstyrelsen.

Reportage från Wushu VM 2007, Beijing, Kina 
(Nicklas Sigurdh)

En mörk novemberkväll reste vi mot den största 
tävlingen som arrangerats, sedan IWuF grundades, 
med 1417 deltagare från 89 länder. Tävlingen var 
välorganiserad för sin storlek och nivån på de tävlande 
var troligtvis den högsta på en internationell wus-
hutävling någonsin. Det blev inga medaljer för det 
svenska teamet den här gången, men samtliga kämpade 
väl och genomförde en väldigt bra tävling. 

På fredagskvällen den 9 november samlades svenska 
wushulandslaget på Arlanda för avfärd mot Beijing. 
De tävlande i TaoLu var: Daniel Ernflo (ChangQuan), 
Magnus Garneij (DaoShu, ChangQuan), Ted Öst-
rem (DaoShu), Zackarias Westerberg ( JianShu). Och 
i SanShou: Kevin Arroyo (-65), Nils Widlund (-60), 
Hanna Sillén (-60), Maria Kyller (-56). Coacher var 
Nicklas Sigurdh (Taolu coach/Team Leader) och An-
ders Persson (SanShou coach). Med oss hade vi Ebba 
Lexmark (Ass. SanShou coach) och Henrik Hjelmberg 
(Förbundets informatör). 

Vi flög med direktflyg till Peking och landade 
dagen efter på Beijings internationella flygplats. För hela 
arrangemanget användes organisationen “Good Luck 
Beijing” (vilken även kommer att ansvara för de tävlande 

under OS nästa år) som s.k. övningstävling. Vi blev 
mötta vid gaten av orangeklädda värdar som guidade oss 
genom diplomatkanalen på flygplatsen och slussade oss 
snabbt och effektivt till väntande bussar. Innan vi visste 
ordet av det hade vi checkat in på hotellet och atleterna 
vilade på sina rum medan ledarna skötte registreringen. 
Tävlingarna startade på måndagen, men innan dess var 
det invägning, lottning och coachmöten. Nytt för i år, 
i taolutävlingen, var att man inte fick överklaga sina 
slutgiltiga poäng och därför visades inte huvuddomarens 
avdrag, vilket skapade en viss förvirring då de tävlande 
inte kunde veta i detalj vad de fick avdrag för. Man hade 
också valt att bara ge poäng för svårigheter upp till C 
(man var tillåten att göra D- eller E-svårigheter men de 
poängsattes som C), vilket gjorde att det krävdes mycket 
hoppande för att få ihop sina 2.0 i svårighetspoäng. 

Allt flöt på förvånansvärt bra med täta bussförbin-
delser mellan arenan och hotellen. Med tanke på att det 
var den största tävlingen i IWuF’s historia så var arrang-
emanget imponerande med orangeklädda “volonteers” 
i varje hörn av arenan. Tävlingarna höll en oväntat hög 
standard och den enormt snabba tekniska utvecklingen 
under de senaste åren var väldigt tydlig. Även de natio-

Hanna Sallén i ett kast som banade väg för seger.       Foto:Henrik Hjelmberg

Zackarias Westerberg tar en fin 12:e iplats i JianShu. Foto:Henrik Hjelmberg

Stilfullt av Magnus Garneij i Beijing.               Foto:Henrik Hjelmberg
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ner som historiskt sett har legat lite efter i utvecklingen 
börjar nu komma ikapp. Nästan samtliga tävlande fram-
förde egenkomponerade rutiner med hög teknisk klass 
och endast ett fåtal framförde standardrutiner. Man kan 
ibland se en viss oförståelse för rörelserna i de egen-
komponerade rutinerna, men överlag var det högkva-
litativa tävlingar och ingen var garanterad en placering 
utan konkurrensen var hård. Generellt kan man säga 
att Asien och Nordamerika håller en hög nivå, Europa 
hamnar i mitten, bortsett från Ryssland och ett fåtal 
andra nationer som sticker ut. Afrika, Sydamerika och 
vissa av de “forna öststaterna” har en del att jobba på. 

Med tanke på hur ung idrotten är i Sverige (jämfört 
med Asien och till viss del Ryssland men även några 
andra Europeiska länder) har vi väldigt bra utövare. Vi 
placerade oss i medelskiktet inom samtliga grenar vi 
ställde upp i och visade, enligt mitt tycke, en mycket 
större förståelse för wushu än många av de länder som 
tidigare legat i framkant. Värt att nämna är att Zacka-
rias hamnade på 12: e plats i Jianshu genom en mycket 
väl genomförd form. Överlag gjorde alla våra tävlande 
väldigt bra ifrån sig och höjde sig ett snäpp på tävlingen 
mot vad de har visat på träningar och läger under året. 
Som coach kan man inte begära mer. Det ser mycket 
lovande ut för framtiden och för utvecklingen av täv-
lingswushu i Sverige, när de tävlande tar med sig den 
erfarenhet de fått från denna tävling och kan sprida den 
bland intresserade runt om i landet. 

RM 1, 2007 
Årets Riksmästerskap hölls i Västerås helgen 12-13 maj 
och för arrangemanget denna gång stod Westerås Tai 
Nui Kung Fu Club. 
 Sanshou och Taolu hölls under två separata 
dagar i Västeråshallen. Störst antal tävlingsdeltagare var 
det i Sanshou (B-klass) och i Taolu medan Sanshou 
(A-klass) dessvärre enbart hade ett mindre startfält i två 
viktklasser. Detta RM var det första som genomfördes 
med tävlingsväst i Sanshou och filmutrustning i Taolu.  
 Glädjande inför kommande tävlingar är det 
stora antalet deltagare i juniorklasserna i både Taolu och 
Sanshou samt damer i Sanshou (B-klass). Ett väl ar-
rangerat RM bjöd såväl Sanshou- som Taolupubliken på 
underhållande matcher och väl genomförda rutiner.

Tävlingsresultat

Wushu VM, Sanshou

Herrar -60 kg
5. Nils Widlund

Herrar -65 kg
9. Kevin Arroyo

Damer -56 kg
5. Maria Kyller

Damer -60 kg
5. Hanna Sillén

Wushu VM, Taolu

Herrar ChangQuan (102 deltagare)
74. Magnus Garneij
97. Daniel Ernfo
 
Herrar DaoShu (75 deltagare)
42. Ted Östrem
54. Magnus Garneij
 
Herrar JianShu (39 deltagare)
12. Zackarias Westerberg

Hanna Sallén i en av sina VM-matcher.             Foto: Henrik Hjelmberg
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RM Sanshou

Herrar Ungdom 

Viktklass -44 kg
1. Akram Ashirov , Westerås Tai Nui
2. Adam Ahlman, Choy Lee Fut
3. Viktor Usimaa, Choy Lee Fut
3. Kaveh Esmaili, Westerås Tai Nui
 
Viktklass +52 kg
1. Aziz Ashirov, Westerås Tai Nui 
2. Nabi Allahyarov, Emmaboda Kung fu Toa

Herrar Juniorer

Viktklass -56 kg
1. Danys Cabreras, Södermalms Shaolin
2. Max Usimaa, Choy Lee Fut
3. Fredrik Casserstål, Emmaboda Kungfu Toa

Viktklass -60 kg
1. Roy Alvarez, Södermalms Shaolin
2. Pakhiya Laokhot, Emmaboda Kungfu Toa

Viktklass -70 kg
1. Kristoffer Liu, MAI Eskilstuna
2. Robin Tuomi, MAI Eskilstuna
3. Hendren Ghaderi, Örebro Kung Fu Toa
3. Simon Cabrera-Ebers, Södermalms Shaolin

Viktklass -75 kg
1. Mohammad Ali Dehganinan, Örebro Kung Fu Toa
2. Fredrik Eriksson, Södermalms Shaolin

Herrar B

Viktklass -65 kg
1. Daniel Othman, Södermalms Shaolin
2. Andreas Winqvist, Dok Su Ri Sanshou
3. Anton Kassman, Dok Su Ri Sanshou

Viktklass -70 kg
1. Christian Beck, Choy Lee Fut
2. Tom Harlin, Södermalms Shaolin
3. Jonathan Beck, Choy Lee Fut

Viktklass -75 kg
1. Stefan Sundel, Westerås Tai Nui
2. Gadjimurad Aznaurov, Södermalms Shaolin
3. Christian Humbla, MAI Eskilstuna
3. Dennis Fredriksson, Emmaboda Kung Fu Toa

Viktklass -80 kg
1. Peder Karlsson, Westerås Tai Nui
2. Jan Strömgren, Dok Su Ri Sanshou
3. Jonathan Liu, MAI Eskilstuna

Viktklass -90 kg
1. Ronnie Magnusson, TIA Vetlanda
2. Oscar Hammarling, Emmaboda Kung Fu Toa
3. Ronnie Johansson, Örebro Kung Fu Toa

Damer (B-klass)

Viktklass -56 kg
1. Emelie Palma, Choy Lee Fut
2. Elis Eon, Södermalms Shaolin
3. Malin Blom, Södermalms Shaolin
3. Anna Lindqvist, Emmaboda Kung Fu Toa

Viktklass -60 kg
1. Maria Lindqvist, Emmaboda Kung Fu Toa
2. Annika Långvall, Dok Su Ri Sanshou

Herrar (A-klass)

Viktklass -60 kg
1. Nils Widlund, Södermalms Shaolin
2. Balaga Aliev, TIA Vetlanda

Viktklass -70 kg
1. Alibek Nazhmundinov, Södermalms Shaolin
2. Erik Wahlqvist, Södermalms Shaolin
3. Christian Lilja, Westerås Tai Nui
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RM Taolu

Changquan 32 (Under 16 år)
1. Jesper Dahne, Stockholm Wushu Skola
2. Alfred Sjödin, Stockholm Wushu Skola
3. Nicklas Mikelöv, Tian Long Kung Fu

Nanquan  32 (Under 16 år)
1. Martin Drangel, Quan Fa
2. Andreas Drangel, Quan Fa
3. Carlo Olsson, Quan Fa

Inre wushu handform Herrar
1. Niklas Borgh, Wushu qigong Stockholm
2. Ari Lindberg, Wushu qigong Stockholm
3. Philip Lindskog, Wushu qigong Stockholm

Inre wushu vapenform Herrar 
1. Bance Pajor, Wushu qigong Stockholm
2. Niklas Borgh, Wushu qigong Stockholm
3. Ari Lindberg, Wushu qigong Stockholm

 

Standard Nanquan Herrar
1. Romain Schwab, Quan Fa
2. Johan Lindberg, Quan Fa
3. Henrik Wallin, Quan Fa

Öppen klass vapenform Damer
1. Ida Ada, Stockholm Wushu Skola
2. Elin Kamyab, Tian Long Kung Fu
3. Hanna Rautiainen, Choy Lee Fut

Samtida handform Herrar
1. Ted Östrem, Stockholm Wushu Skola 
2. Andreas Strandberg, Stockholm Wushu Skola
3. Daniel Ernflo, Stockholm Wushu Skola

Samtida vapenform  Herrar
1. Ted Östrem, Stockholm Wushu Skola
2. Romain Schwab, Quan Fa
3. Joakim Pettersson, Renyi Umeå
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