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ler 50, vilket sker under 2010 och ska uppmärksammas på många sätt, 
däribland en gedigen bok som färdigställts under detta verksamhetsår 
och berättar med många tungor om de förflutna decennierna.

Vi har också arbetat med ett risk- och krishanteringsprogram, som 
kommer att bli färdigt under 2010, sammalunda med en policy för 
öppen mångfald.

Mest glädjande är dels de stora framgångarna våra många idrottare har 
rönt internationellt, och den stora tillväxten i vårt förbund, som landade 
på rekordsiffran 47.287 medlemmar. Visserligen decimeras denna siffra 
drastiskt i och med att karaten den 1 januari 2010 har lämnat oss för ett 
eget förbund och tar med sig sina 14.890 medlemmar, men tillväxttak-
ten i vårt förbund är fortsatt stor, speciellt inom de nyare idrotterna.

Det är sådant som får oss att se väldigt ljust på framtiden.

 Stefan Stenudd
Förbundsordförande

Förbundet

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman på Sheraton hotell i Stockholm den 21 mars var 
171 föreningar representerade med sammanlagt 230 röster. I anslut-
ning till förbundsstämman anordnades också uppvisningar i vissa av 
förbundets arter. Stämmans ordförande var Erik Åsbrink. Förbunds-
stämman beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation för-
bundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet
Förord

Förbundets femtionde verksamhetsår 2009 torde vara ett av de mest 
omvälvande. Vi fick en ny organisation med 16 underförbund i stället för 
sektioner. Vid RF-stämman i maj godkändes Svenska Karateförbundet 
som eget SF. Under några höstveckor belystes och debatterades en av 
våra idrotter, MMA, intensivt i SVT och andra media. Våra idrotter kam-
made hem 24 medaljer i officiella internationella mästerskap, och vi gick 
ur året med den högsta medlemssiffra förbundet någonsin har haft.

Annars har året kännetecknats av ett visst lugn, som framför allt beror 
på att de nybildade underförbunden har behövt introducera sig i den 
nya organisationsformen.

Detsamma har i någon mån även gällt förbundsstyrelsen, som efter 
stämman blev en slimmad grupp på sju direktvalda personer med 
uppgift att verka för förbundet i dess helhet. Vi har ändå hunnit med att 
genomföra en del ändringar i förbundets arbete och förbereda andra. 
Framför allt har vi under året satsat på information och marknadsföring, 
vilket bland annat lett till en ny integrerad hemsida och förberedelser för 
vår allra första Kampsportsgala, att äga rum den 20 mars 2010, kvällen 
efter stämman.
 
Därmed kan sägas att en hel del av det femtionde årets styrelse- och 
kansliarbete har handlat om förberedelser inför firandet att förbundet fyl-
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Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Tomas Forslund, auktori-
serad revisor på Ernst & Young, och Leila Orre. Till revisorsuppleanter 
valdes Jacob Wojcik, auktoriserad revisor på Ernst & Young, och Hans 
Brändström.

Valberedning
Till valberedning valdes Jöran Fagerlund, sammankallande, samt Jonat-
han Askesjö och Lillemor Setting.

Årets idrottsprestation och idrottsledare
På förbundsstäman fick Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg utmärkel-
sen Årets idrottsprestation för sitt guld på partävlingen i VM i ju-jutsu, 
och därmed 10.000 kronor att dela på. Martin Ingholt fick utmärkelsen 
Årets ledare för sitt arbete med landslaget i ju-jutsu, vilket också för 
hans del innebar en check på 10.000 kronor.

Idrott

Svenska Budo & Kampsportsförbundet fortsätter att utvecklas mot allt 
större idrottsframgångar. Under 2009 utökades skörden från 22 föregå-
ende år till 24 internationella mästerskapsmedaljer. Dessutom lyckades 
flera med bedriften att plocka diverse mästarbälten och medaljer i andra 
internationella tävlingar.

Internationella mästerskapsmedaljer 2009

Thaiboxning
David Teymur, VM-brons
Abbe Joof, VM-brons
Elina Nilsson, VM-brons

Propositioner och motioner
Förbundsstyrelsen lade fyra propositioner, däribland omorganisations-
förslaget, som samtliga godkändes av stämman. Från medlemmarna 
hade 13 motioner inkommit, exempelvis karatens motion om stöd för 
ansökan om eget SF, inträde för Muay Thai och godkännande av kyu-
kushin som egen idrott. Dessa tre beslut bifölls av stämman, likaså att 
tillerkänna BJJ status som eget underförbund.

Förbundsstyrelsen
Följande förbundsstyrelse valdes vid stämman:
Förbundsordförande: Stefan Stenudd
Vice förbundsordförande: Raili Bükk
Förbundskassör: Michael Bergman 
Utbildningsansvarig: Ove Viggedal
Informationsansvarig: Daniel Norrgård
Övriga ledamöter: Maria Mossberg, Lars Brandin

Förbundsstyrelsen hade 2009 åtta protokollförda sammanträden, varav 
två före förbundsstämman (med dåvarande styrelse) och sex efter 
förbundsstämman (med nuvarande styrelse). Förbundets kanslipersonal 
har regelmässigt varit adjungerad på förbundsstyrelsens möten, det-
samma gällde från och med sommaren August Wallén. Därutöver har 
förbundsstyrelsen hållit flitig intern kommunikation per epost och telefon.

Under året avgick tre av förbundsstyrelsens ledamöter av olika skäl: 
Lars Brandin under våren, Michael Bergman efter sommaren och Ove 
Viggedahl i slutet på året. Samtliga tre är bland annat hårt engagerade 
i Svenska Karateförbundets ledning, varför deras avgångar var lätta att 
förstå efter att karaten vid vårens RF-stämma godkänts som eget SF.

Förutom de uppdrag ledamöterna i vissa fall valts till, har förbundsstyrel-
sen inom sig fördelat följande ansvar: Raili Bükk har varit jämställdhets- 
och jämlikhetsansvarig, Maria Mossberg har varit ungdomsansvarig och 
Daniel Norrgård förbundsjurist.
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Organisation

Antal utövare och föreningar i underförbunden

UF    Utövare Föreningar
Aikido    5045  102
BJJ    1235  36
Bujinkan   604  21
Ju-jutsu   8588  128
Kampsport   1770  49
varav:  Capoeira 896
  FMA  196
  Glima  25
  Krav Maga 653
Karate    14890  311
Kendo    1027  39
varav:  Iaido  304
  Jodo  75
  Kendo  560
  Kyudo  60
  Naginata 28
Kickboxning   3684  77
MMA    896  36
Muay Thai   2580  44
Kyokushinkai   1716  22
Shorinjikempo   331  9
Shootfighting   767  21
SW    1041  40
Taido    520  13
Wushu    2593  74
Totalt    47287  1022 (1)

(1) Flera föreningar har dock mer än en av våra idrotter, varför totalen här är missvisande.

Annie Eriksson, VM-brons
Jenny Andersson, VM-brons
Viet Hoang, VM-brons
Martin Ahktar, VM-silver
Meran Zangana, VM-silver
Ulf Byman, VM-silver
Angelica Falk, VM-silver
Sanny Dahlbeck, VM-guld
Adam Lazarevic, VM-guld

Jodo
Lag, EM-brons
Sida Yin, sandan EM-brons
Jesper Waldestål, mudan EM-silver

Kickboxning
Therese Gunnarsson, VM-silver (fullkontakt,low kick)
Caroline Ek, VM-silver (fullkontakt, high kick)
Björn Kjöllerström, VM-brons
Karin Edenius, VM-brons

Iaido
Lag, EM-brons
Jesper Waldestål, nidan EM-brons

Ju jutsu
Veronica Kumlin, EM-brons

Taido
Anna Cervin, jissen, VM-silver
Anna Cervin, hokei, VM-silver
Lag damer, jissen, VM-silver
Lag herrar, jissen, VM-brons
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Medicinska kommittén bestod av Daniel Norrgård (ordförande), Robert 
Wanat, Dariuz Trojanowski, Pavel Antonsson, Ali Kad, Lena Karström.

Kommittén för funktionshindrade bestod av Mike Wall (ordförande), 
Cecilia Bröms, Pontus Johansson, Leif Hermansson, Silja Hermansson, 
Petra Fluor, Amanda Golert.
 
Juridiska nämnden bestod av Marc Tullgren (ordförande), Gunnar 
Hoffsten, André Gullbrand, Mia Sjöberg.

Ekonomi

Årsredovisningen finns längre fram i verksamhetsberättelsen. Vi går ur 
året med ett rejält minus i resultatet för förbundets centrala verksam-
het, -435.000 kronor, vilket i sin helhet förklaras av det startbidrag på 
totalt 500.000 som karaten fick inför bildandet av eget förbund. Denna 
engångskostnad hade vi gott och väl täckning för i vår ingående balans, 
och även den utgående balansen är mycket stark, med 1.360.000 
kronor i den centrala kassan.

Underförbunden gjorde däremot ett plusresultat sammanräknat, 
+193.000 kronor, och tar med sig så mycket som 1.731.000 i utgå-
ende balans. Dessa överskott förklaras av att de befinner sig i en ny 
organisationsform som flera av dem behöver känna in gradvis, samt att 
de året innan fick ordentliga extramedel ur den stora ingående balansen 
2008. Även 2009 fick underförbunden extra bidrag från centrala medel 
för att bekosta omorganisationen. Totalt fördelades för detta ändamål 
320.000 kronor mellan dem.

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

Organisationsförändring
På 2009 års förbundsstämma beslutades om en rad organisatoriska 
förändringar, där den största var att de gamla sektionerna övergick till 
att bli 16 underförbund med egna juridiska personer. En annan stor or-
ganisatorisk händelse var att stämman stödde karatens ansökan om att 
bilda eget specialförbund under RF, vilket beviljades vid RF-stämman i 
Visby under våren. Den 31 december 2009 lämnade karaten SB&K för 
att som Svenska Karateförbundet bli eget SF i Riksidrotten.

Kansliet
Vid utgången av 2009 hade kansliet fyra anställda: Javier Escalante, 
generalsekreterare och chef för kansliet, Marija Fischer Odén, informa-
tör, Mona Thun Lundkvist, förbundskanslist, samt Magnus Karlsson, 
utbildningskonsulent och distriktsansvarig.

Förbundets generalsekreterare sedan många år, Javier Escalante, 
avslutade sin anställning i och med verksamhetsårets sista dag, för att 
från och med 2010 vara Svenska Karateförbundets generalsekreterare. 
Magnus Karlsson gick på pappaledighet i maj och Maria Norlin anställ-
des som vikarierande utbildningskonsulent. Marija Fischer Odén gick 
på mammaledighet i augusti, varvid Jonathan Broberg anställdes som 
vikarierande informatör. Förbundsstyrelsens kansliansvarige har varit Da-
niel Petersson t.o.m. den 21 mars och Stefan Stenudd efter förbunds-
stämman.

Kommittéer
Vid olika tidpunkter efter stämman fastställde förbundsstyrelsen kommit-
téer enligt det följande:

Utbildningskommittén bestod av Ove Viggedal (ordförande), Omar Ah-
medin (RIG), Andreas Brotanek (SCS), Anton Matsborg (ungdomsrepr.), 
Maria Norlin (kansliet), Robert Harris, Niklas Sigurdh, Fredrik Gundmark.
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Information

Hemsidan
Den 1 augusti 2009 släppte SB&K sin nya hemsida, som ligger under 
adressen www.budokampsport.se. Den har fått en rad nya funktioner. 
Överlag handlar dessa om öppenhet och kommunikationsflöde. 
 
Sedan hemsidans lansering har besöksantalet successivt stigit. Snittet 
ligger på drygt 17.000 träffar i månaden, med en liten ökning under 
hösten. Mest träffar sker förstås på förstasidan men också klubbregist-
ret och forumet drar många besökare.
 
Förbundets centrala hemsida sköts av förbundets informatör. Under-
förbundens hemsidor sköts av deras respektive webbmastrar. Arbetet 
med att utveckla och förbättra hemsidorna pågår kontinuerligt.

Nyhetsbrevet
SB&K har under 2009 lagt nyhetsbrevet åt sidan. Det finns givetvis 
tankar om ett nyhetsbrev i framtiden, men för tillfället hänvisas nyhets-
törstande personer till hemsidan, som uppdateras dagligen.

Media
Förbundet har under 2009 intensifierat det mediala arbetet. Pressmed-
delanden skickas kontinuerligt och en fortlöpande dialog med landets 
största nyhetsredaktioner förs.
 
Under 2009 inledde förbundet också ett samarbete med nättabloiden 
Nyheter24. Det är en relativt ny nättidning, men med stor genomslag-
skraft. Samarbetet har mynnat ut i ett tydligt nyhetsflöde om vad som 
sker inom vårt förbund och våra idrotter. Det inleddes i augusti och har 
redan haft stor inverkan på förbundets genomslagskraft i massmedia.
 
Sedan tidigare har förbundet även samarbetat från och till med Fighter 

RF-bidraget
RF:s grundläggande bidrag till förbundet, det så kallade SF-bidraget, 
var 2.791.000 år 2009, en ökning med ungefär 3%. De senaste åren 
har förbundet i regel sett en viss ökning av detta bidrag, som dock är 
långt ifrån att vara rimligt med tanke på förbundets storlek, den omfat-
tande verksamheten ute i föreningarna och den stora mängden ingå-
ende idrotter.

Idrottslyftet
Idrottslyftet, regeringens generösa extrasatsning på idrotten, fortsatte 
under 2009. SB&K fick en pott på 3.414.000 kronor, som förbundets 
föreningar kunde söka medel ifrån. Dessa fördelades i slutet på som-
maren. Idrottslyftet innebär en betydande resurs för våra föreningar, 
vilket många men långt ifrån alla har uppmärksammat genom att söka 
medel därur.

Idrottslyftet har också en bidragsdel som tillfaller förbunden inom RF 
och är ämnade att stödja deras centrala verksamhet. SB&K fick i så-
dana medel 1.317.000 kronor för förbundsutveckling och verksamhets-
utveckling.

Elitidrottssatsning
En ny omfattande satsning inom idrotten är riktad på elitstöd, dit stora 
belopp frigörs efterhand under såväl 2009 som kommande år. Under 
detta år har förbundet fått två utbetalningar av detta stöd, om 100.000 
respektive 600.000 kronor. Dessa pengar har slussats vidare till under-
förbund med landslag som tävlar i officiella internationella mästerskap, 
vilket är ett uttalat krav för denna satsning.
 
För vårt förbund är detta stöd synnerligen angeläget, eftersom de flesta 
av våra idrotter har svårt att med befintliga medel bekosta sådana 
satsningar på internationellt tävlande som de många goda resultaten 
motiverar. Mer pengar kommer tveklöst att leda till fler medaljer.
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Annonsering
SB&K har ringa resurser för annonsering och reklamkampanjer, men har 
ändå spenderat en del medel på punktannonsering i exempelvis fack-
press och gratistidningar för skolungdom, samt på Google och hemsi-
dor med dess annonser. Dock är förbundets erfarenhet att annonsering 
aldrig kan ersätta eller på något sätt mäta sig med värdet av att media 
behandlar våra idrotter redaktionellt i högre utsträckning, vilket därför är 
vad vi framför allt har satsat på, som nämnts ovan.

Utbildning

Vid 2009 års stämma valdes Ove Viggedal till utbildningsansvarig i 
förbundsstyrelsen, en post som under flera år dessförinnan innehafts 
mycket förtjänstfullt av Michael Söderkvist, som dock avstod från att 
kandidera. Efter stämman tillsattes följande utbildningskommitté:

Ordförande: Ove Viggedal
RIG: Omar Ahmedin
SCS: Andreas Brotanek
Ungdomsrep.: Anton Matsborg
Kansli: Maria Norlin
Ledamot: Robert Harris
Ledamot: Niklas Sigurdh
Ledamot: Fredrik Gundmark

Huvudarbetet inom utbildningskommittén har varit inriktat på att genom-
föra instruktörskurser samt att effektivisera och strukturera administratio-
nen gällande förbundets utbildningar. 

Instruktörskurser
Förbundet har under 2009 genomfört fyra gruppinstruktörskurser från 

Magazine. Detta samarbete har under hösten accelererat och kommer, 
precis som med Nyheter24, att fortgå även under 2010.

MMA-debatten
Under hösten blossade en livlig debatt om MMA upp i media. Idrotten 
var rejält under luppen ett tag med tre inslag i SVT:s Sportnytt, reporta-
ge i TV-programmet Uppdrag Granskning och diskussion i programmet 
Debatt, dessutom i P3, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbla-
det, Expressen och diverse medier ute i landet.
 
Det torde vara den största mediala uppmärksamheten som förbundet 
har fått. Trots den kritiska utgångspunkten i flera av TV-inslagen och tid-
ningsartiklarna kan förbundet i efterhand konstatera att det hela vändes 
till något positivt. MMA blev bekant för hela svenska folket och många 
nya utövare söker sig till MMA-klubbar runtom i Sverige.

Kampsportsgalan
I samarbete med Fighter Magazine och Nyheter24 kommer den första 
Kampsportsgalan att äga rum, på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 
20 mars 2010, på kvällen efter stämman. Arbetet inför denna gala in-
leddes under tidig höst 2009.
 
Flera stora profiler har tackat ja till medverkan under galan och förhopp-
ningen är att denna kväll kommer att bli startskottet för en årligt åter-
kommande tradition. Framför allt blir det ett sätt för förbundet att visa 
upp våra duktiga idrottare i ett stort och festligt sammanhang.

Risk- och krishantering
Under våren hölls ett endagsseminarium för förbundsstyrelsen, under-
förbundsrepresentanter och kanslipersonalen om risk- och krishante-
ring, lett av mediakonsulten Mikael Esping, som också är medlem i en 
av förbundets föreningar. Arbetet med detta har fortgått under året och 
ska under nästa år leda till användarvänliga verktyg för förbundets olika 
verksamhetsområden och nivåer.
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RIG-gruppen, som sköter SB&K:s riksidrottsgymnasium, har under året 
bestått av: Michael Söderkvist (ordförande t.o.m. den 21 mars), Ove 
Viggedal (ordförande fr.o.m. den 21 mars), Omar Ahmedin (tränare), 
Lotta Berger (tränare), Andreas Brotanek (Sport Campus Sweden), 
Gunilla Melin (rektor, Fredrika Bremergymnasierna), Per-Åke Olsson 
(gymnasieansvarig, Haninge Kommun), Magnus Karlsson (SB&K:s 
utbildningskonsulent).

Sport Campus Sweden
Kombination elitidrott och eftergymnasiala studier, kallad SCS (Sport 
Campus Sweden), har nu ett nätverk av tre högskolor (Södertörns 
högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet), 12 
idrotter, tre kommuner (Haninge, Huddinge och Tyresö) och Stockholms 
idrottsförbund som samordnande motor.
 
SCS erbjuder bland annat gratis tillgång till träningslokaler, idrottsmedi-
cinsk support, förtur till studentbostäder i Haninge, anpassade studier, 
föreläsningar i näringslära samt fysiologiska tester.
 
I dagsläget är det ca 70 elitidrottare på SCS, varav två från SB&K – Jo-
nathan Gromark (kickboxning) och  Mohamed Bedri (karate). Erik Tehler 
(ju-jutsu) har avslutat sina studier under 2009. Andreas Brotanek är 
SB&Ks representant i den styrgrupp som finns inom SCS.

Elittränarutbildningen 
Elittränarutbildningen är en vidareutbildning för elittränare. Utbildningen 
genomförs till största delen på Idrottens Utvecklingscentrum på Bosön. 
Under 2009 har nästa omgång av elittränarutbildningen startat och 
SB&K har två deltagare, Ricard Carneborn och Martin Janson (båda 
ju-jutsu).

Gymnastik- och Idrottshögskolan
Nu är SF-engagemanget tillbaka på Tränarlinjen hos GIH med möjlighet 
till kompletterande lärarkompetens. Detta är idag den högsta utbild-

Östersund i norr till Malmö i söder. 88 nya ledare kan titulera sig licen-
serade gruppinstruktörer inom SB&K. Fortsättningsvis har två klubbin-
struktörsutbildningar (i Ängelholm och Stockholm) genomförts. 40 nya 
ledare är nu licenserade klubbinstruktörer. En Barninstruktörskurs har 
genomförts i Halmstad, med 14 deltagare.
 
Under 2009 har vi på ett mer regelbundet sätt utvärderat instruktörskur-
serna. Dessa utvärderingar visar bland annat att vi har väldigt uppskat-
tade och kunniga utbildare inom förbundet. De visar även att det är 
mycket uppskattat att instruktörskurserna görs gemensamt för flera 
idrotter inom förbundet. Enligt deltagarna berikar detta kurserna och ger 
dem insikt i och idéer från de andra idrotterna. Utvecklingen av utbild-
ningarna fortsätter och kommittén har mottagit många bra idéer genom 
utvärderingarna.
 
Aktiva utbildare under 2009 har varit Fredrik Gundmark, Anders Berg-
ström, Andreas Brotanek och Agnes Keskikangas

Riksidrottsgymnasiet
En elev, Anton Matsborg, tog studenten i våras vid SB&K:s riksidrotts-
gymnasium för karate på Fredrika Bremergymnasiet, samtidigt som sex 
nya elever togs in till höstterminen. För närvarnade är två av eleverna 
med i juniorlandslaget – Filip Knutsson (kata) och Gabriel Ingemansson 
(kumite).
 
Elever på gymnasiet har under året varit på träningsläger på Island, där 
de hade erfarenhetsutbyte med Islands bästa ungdomar. De har även 
varit på träningsläger med det norska juniorlandslaget i Oslo. Årets upp-
laga av RIG-elever är kvalitetsmässigt bättre än på många år, med flera 
vunna medaljer på de tävlingar de ställt upp i.
 
Budogymnasiet går nu över till att heta Karategymnasiet och tillhör från 
och med den 1 januari 2010 Svenska Karateförbundet.
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Karate
World Karate Federation
European Karate Federation
Nordic Karate Federation

Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations

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

Wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation

World Games Association

I och med omorganisationen, där underförbunden blev egna juridiska 
personer, kommer framöver dessa själva att vara direkt anslutna till sina 
respektive internationella organisationer.

Internationella uppdrag
Personer inom SB&K har under verksamhetsåret haft 15 uppdrag i 
följande internationella organisationer:

International Aikido Federation
Stefan Stenudd: vice ordförande
Kai Löfgren-Shimasue: IT-chef
Jöran Fagerlund: styrelseledamot

International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund: ordförande t.o.m. nov 2009

ningsnivån som erbjuds inom RF:s ramar. Andreas Brotanek repre-
senterar SB&K och för närvarande har förbundet tre elever antagna på 
GIH. Dessa är Gülsah Akdag (karate), Maria Olsson (kickboxning) samt 
Antonis Vassiliou (ju-jutsu/wushu). Under våren avslutade Agnes Keski-
kangas (capoeira) och Erik Fredriksson (ju-jutsu) sina studier vid GIH.

Funktionskurser
SB&K har ambitionen att erbjuda föreningar andra typer av kurser än de 
som leder till en instruktörslicens. Sådana funktionskurser kan handla 
om idrottsskador, barn och ungdomar, tävlingsträning, coachning, budo 
och kampsport för funktionshindrade.

Internationellt

Medlemskap i internationella förbund
Förbundet var under 2009 medlem i följande 19 internationella organi-
sationer:

Aikido
International Aikido Federation

Glima
International Glima Association
International Belt-wrestling Association

Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
International Naginata Federation
European Naginata Federation
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation
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Distrikt

SB&K-distrikt  Utövare Föreningar

Bohuslän/Dals  647  20        
Dalarna   636  24 
Gotland   178  7
Gästrike/Hälsingl  828  25
Göteborg   5816  73
Halland   1247  29
Jämtland   332  9
Medelpad   553  11
Norrbotten   1046  29
Skåne    6322  111
Stockholm   13059  233
Sydöstra   3643  77
Södermanland  1276  30
Uppland   1937  36
Värmland   1449  37
Västerbotten   1844  32
Västergötland   2157  48
Västmanland   1252  23
Ångermanland  530  12
Örebro    509  16
Östergötland   2026  36

Totalt    47287  918

SB&K-distrikt  Ordförande

Bohuslän/Dals  Tommy Magnusson   
Dalarna   Mohzen Zandieh  

Bertil Bergdahl: sekreterare i domarkommittén
Ola Johansson: ordförande i medlemsrekryteringsgruppen

Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten: assisterande 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

GAISF
Paul G. Höglund: styrelseledamot

International Glima Association
Lars Magnar Enoksen: Vice ordförande
David Lundholm: styrelseledamot

International Belt Wrestling Association
Lars Magnar Enoksen: generalsekreretare

Internationellt stimulansbidrag
Även 2009 fick SB&K internationellt stimulansbidrag från RF på 35.000 
kr. Shorinjikempo fick 15.000 för att försöka få en representant i 
WSKO:s council. Submission Wrestling fick 20.000 för att försöka få 
European No Gi Championships 2010 till Sverige.
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286 Henrik Björk   Växjö Ju-jutsuklubb
287 Marcus Johansson  Växjö Ju-jutsuklubb
288 Sunniva Thordin  Växjö Ju-jutsuklubb
289 Mattias Mickelsson  Växjö Ju-jutsuklubb 

Förtjänsttecken 3

262 Maria Sjöberg  Norrahammars Jujutsu & Sportförening
263 Olof  Dahlstedt Norrahammars Jujutsu & Sportförening 

Förtjänsttecken 4

123  Jarmo Majorin  IK Sparta (Malmö Glima klubb)
124 Jesper Kedjevåg  Växjö Ju-jutsuklubb

Förtjänsttecken 5

160 Niclas Sjöberg Norrahammars Jujutsu & Sportförening
161 Peter Spangfort  Järfälla Aikidoklubb
162 Lars Magnar Enoksen IK Sparta (Malmö Glima klubb)

Förtjänsttecken 6

8 Sven-Olof  Dehlén  Järfälla Aikidoklubb
9 Daniel Petersson  Kalmar Budoklubb
10 Michael Söderkvist  Östersunds Budo Kai
11 Bertil Bergdahl  Högdalens Budoklubb

Stora grabbars & tjejers märke

72 Anna Dimberg  Kraftverkets Ju-jutsu akademi
73 Lars Magnar Enoksen IK Sparta (Malmö Glima klubb)
74 Celal Celepi   Shiai IF

Gotland   Stefan Jönsson Levin   
Gästrike/Hälsingl  Eric Jansson   
Göteborg   Thomas Leinfors                          
Halland   John Östbjerg                               
Jämtland   Bitte Nilsson              
Medelpad   Kent Larsson              
Norrbotten   Pontus Johansson          
Skåne    Leif Almö                       
Stockholm   Pekka Pajala                    
Sydöstra   Cicci Nyström         
Södermanland  Vakant          
Uppland   Vakant          
Värmland   Lennart Larsson          
Västerbotten   Mattias Lindh          
Västergötland   Roy Davidsson          
Västmanland   Bengt Karlsson           
Ångermanland  Jan Lundberg           
Örebro    Vakant           
Östergötland   Vakant

Utmärkelser

Förtjänsttecken 1

278 Jimmy Sjökvist Norrahammars Jujutsu & Sportförening
279 Gustaf Naeser  Uppsala Ju-jutsuklubb
280 Mimmi Sundin  Uppsala Ju-justuklubb
281 Pop Qvarnström  Uppsala Ju-jutsuklubb
282 Elisabeth Leitet  Uppsala Ju-jutsuklubb
283 Ylva Naeser   Uppsala Ju-justuklubb
284 Rickard Johansson  Uppsala Ju-jutsuklubb
285 Maria Berg Andersson Uppsala Ju-jutsuklubb
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Balans- & Resultatsräkning
 
Resultatsräkning (centralt exkl. UF)

Utfall (belopp i kr)  2009   2008
   
Rörelseintäkter    
Anslag    4 108 991  4 115 500
Årsavgifter (1)   1 198 825  145 684
Försäljningsintäkter  709 485  551 495
Övriga intäkter  84 909  38 588
S:a rörelseintäkter  6 102 210  4 851 267
    
Rörelsekostnader    
Inköp material   -9 764   -53 011
Lämnade bidrag (2)  -866 000  -120 100
Personal/resor/logi/arvode -2 733 842  -2 205 634
Lokalkostnader  -394 506  -425 937
Förbrukningsmaterial  -356 070  -327 890
Främmande tjänster (3) -471 764  -189 028
Telefon/porto   -329 777  -237 049
Representation  -484   -438
Reklam & PR   -247 435  -175 922
Div förvaltningskostnader -36 250  -31 250
Försäkringar (4)  -868 915  -868 915
Div kostnader   -217 183  -182 997
Avskrivningar   -26 307  -21 057 
S:a rörelsekostnader -6 558 298  -4 839 228

Finansiella intäkter   22 032  171 945
Finansiella kostnader   -1 302   -604
    
Resultat     -435 359   183 380
    
Ingående balans   1 795 712  1 612 331
    
Utgående medel    1 360 353   1 795 711

Noter:  
(1) Årsavgifter här består av försäkringsintäkt, rest/underskott på med-
lemsavgifter efter UF-bidrag, samt medlemsavgifter för nya föreningar 
under året. År 2008 betalades sektionsbidrag totalt 831.021 kr. utöver 
inkomna medlemsavgifter.

(2) Lämnade bidrag 2009 var bl.a. 320.000 till UF för omorganisation 
och 500.000 i startbidrag till Karateförbundet från Centrala medel.

(3) Främmande tjänster var bl.a. Redovisningstjänst 141.657, kostna-
der för nyhemsida 115.632, kostnader för jubileumsboken 69.200, 
marknadsförings-arvoden 39.675, extraresurser på kansliet 31.110, 
utbildararvoden 20.550.

(4) Försäkringskostnaden var densamma 2009 och 2008 för att 
Folksam debiterar annorlunda än exakt per medlem. 
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Balansräkning

Balansräkning (belopp i kr)  2009-12-31   2008-12-31
  
Tillgångar
   
Anläggningstillgångar   
Inventarier    23 648  28 363
Långfristiga fordringar   0   0
S:a anläggningstillgångar  23 648  28 363
    
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar fakturerade  92 744  120 230
Övriga korfristiga fordringar  88 944  104 722
Interimsfordringar   833 897  1 035 609
S:a Kortfristiga fordringar  1 015 585  1 260 562
   
Kassa och bank   
Bank     4 538 425  5 654 547
S:a Kassa och bank   4 538 425  5 654 547
   
S:a omsättningstillgångar  5 554 010  6 915 108
   
Summa tillgångar   5 577 658   6 943 471
   
Skulder och eget kapital   
   
Eget kapital   
Reservfond    -332 000  -332 000
Balanserat överskott (1)  -3 001 589  -2 606 503
Årets överskott/underskott (2) 242 530  -395 086

S:a Eget kapital (3)   -3 091 058  -3 333 589
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder   -116 637  -1 137 872
Personalens källskatt   -48 213  -47 816
Övriga kortfristiga skulder   0  -2 309
Uppl.sem.skuld   -76 927  -38 535
Uppl. sociala avgifter   -47 079  -50 894
Löneskatt    -32 254  -31 943
Interimsskulder   -2 165 490  -2 300 514
S:a kortfristigaskulder  -2 486 600  -3 609 883
   
Summa skulder och eget kapital -5 577 658   -6 943 471
   
   
Noter:   
(1) Balanserat överskott är IB - Reservfond
   
(2) Årets underskott fördelar sig: Centralt underskott -435.359, UF-
överskott +192.829.

(3) Årets UB fördelar sig: Centralt 1.360.353, UF 1.730.705. 
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Resultatsräkning (hela förbundet inkl. UF) 

Utfall (belopp i kr)   2009   2008

Verksamhetens intäkter
Anslag (1)    4 843 991  4 218 200
Årsavgifter    3 421 825  3 128 681
Försäljningsintäkter   1 316 900  1 531 628
Övriga intäkter (2)   122 420  1 607 113
Summa intäkter   9 705 135  10 485 622

Verksamhetens kostnader
Inköp material    -182 360  -336 255
Lämnade bidrag   -1 067 106  -280 452
Personal/Resor/logi/arvode  -5 080 915  -6 035 437
Lokalkostnader   -493 086  -595 064
Förbrukningsmaterial   -417 066  -432 582
Främmande tjänster   -680 210  -279 752
Telefon/porto    -406 654  -332 742
Representation   -14 336  -232 541
Reklam & PR    -321 621  -333 707
Div förvaltningskostnader  -36 250  -31 250
Försäkringar (3)   -870 145  -870 145
Div kostnader    -369 254  -434 714
Summa kostnader   -9 939 002  -10 194 640

Resultat före avskrivningar  -233 867  290 983
Avskrivningar     -29 227  -67 207

Resultat efter avskrivningar -263 094  223 776
Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter   22 032  171945

Finansiella kostnader   -1 468   -635

Årets resultat (4)   -242 530  395 086
Ingående balans   3 333 589  2 938 503
Utgående medel (5)   3 091 058  3 333 589

Noter:
(1) I Anslaget 2009 ingår centralt anslag 4.108.991, elitidrottssatsning 
700.000, Internationellt stimulansbidrag 35.000.
(2) Övriga intäkter Centralt var 2009 84.909 och 2008 38.588, resten 
inom UF.

(3) Försäkringskostnaden var densamma 2009 och 2008 för att Folk-
sam debiterar annorlunda än exakt per medlem.

(4) Årets resultat fördelar sig: Centralt underskott -435.359, UF-över-
skott +192.829.

(5) Årets UB fördelar sig: Centralt 1.360.353, UF 1.730.705. 
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Aikido
Ordföranden har ordet
Som en följd av Svenska Budo & Kampsportsförbundets omorganisa-
tion kallade styrelsen till konferens och extra årsmöte 10-11 oktober 
varvid Svenska Aikidoförbundet bildades. Tydlig var er vilja till samför-
stånd och gemenskap för svensk aikido. Det är en gemenskap och ett 
samförstånd att vårda ömt. Lätt är det inte och mycket energi kommer 
att krävas för att vi tillsammans ska staka ut vägen framåt. Positivt är att 
vi som styrelse fått mycket material och återkoppling med vilken vi kan 
jobba fram plan och aktiviteter för att sträva efter den vision 2020 vi hit-
tills talat om. 

I enlighet med verksamhetsplanen har vi i denna strävan tillsatt ansva-
riga för att leda en utbildningsgrupp samt en kommunikationsgrupp.

Styrelsen och kommittéer
Vid Aikidosektionens årsmöte den 21mars på Hotel Sheraton i Stock-
holm, valdes följande personer:

Styrelse Aikidosektionen
Ordförande: Mika Perälä
Vice ordförande: Per-Åke Wilhelmsson
Sekreterare: Anna Stensland
Kassör: Manne Hasselros
Ledamöter: Mats Alexandersson, Anna Nordqvist, Moa Lindell 

Valberedning 
Ordförande: Åsa Bergström
Ledamöter: Jan Eriksson, Daniella Lindberg

Vid Aikidosektionens extra årsmöte i oktober bildades Svenska Aikido-
förbundet. Vid Aikidoförbundets konstituerande stämma valdes följande 
personer till styrelsen:

Styrelse Svenska Aikidoförbundet 
Ordförande: Leif Sunje
Vice ordförande: Per-Åke Wilhelmsson
Sekreterare: Anna Stensland
Kassör: Max Korkkinen
Ledamöter: Anna Nordquist, Moa Lindell, Patrik Unné, Mikael Friberg, 
Peter Gröndahl.

Valberedning
Ordförande: Åsa Bergström
Ledamöter: Jan Eriksson, Daniella Lindberg

Under verksamhetsåret har sektionsstyrelsen/förbundsstyrelsen hållit 7 
protokollförda möten. Protokollen har publicerats på sektionens webb-
plats. Per Åke Wilhelmsson har på styrelsens uppdrag varit webbmas-
ter för sektionens webbplats.

Kommittéer
På styrelsens uppdrag finns en graderingskommitté som hanterar 
graderingsfrågor samt viss internationell representation inom Aikikai. 
Graderingskommittén har under 2009 bestått av Urban Aldenklint, Lars-
Göran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Jan Hermansson, 
hedersledamot, Maria Mossberg, Jan Nevelius, Jonas Palm och Stefan 
Stenudd, sammankallande.

Graderingskommittén har haft 2 protokollförda möten och medverkat 
vid 12 graderingstillfällen. Information om graderingskommittén finns på:  
www.aikikai.se
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Internationellt
Genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet är Aikidosektionen/Ai-
kidoförbundet medlem i Internationella Aikidofederationen (IAF). Svensk 
Aikido är starkt representerad med Stefan Stenudd, vice ordförande 
och Jöran Fagerlund, ledamot i IAF’s styrelse. Kai Löfgren-Shimasue är 
fortsatt vald till webbmaster i IAF.

Svenska Aikidoförbundet representerades den 8 november av Ulf 
Evenås med anledning av 40-årsminnet av O’Senseis bortgång och 
avtäckandet av grundarens staty. Statyn är placerad vid Aiki Jinja intill 
O’Senseis Dojo i Iwama, Japan. Ulf Evenås överlämnade ett kuvert med 
en donation från Svenska Aikidoförbundet.

Leif Sunje blev introducerad för Doshu Moriteru Ueshiba och för IAFs 
ordförande Peter Goldsbury i samband med IAF-möte i Holland. 

Medlemmar och klubbar
Antalet medlemmar i landets aikidoklubbar var vid årets slut 5045 vilket 
är en ökning med 242 personer jämfört med föregående år. Antalet 
klubbar vid årets slut var 105. Två nya klubbar valdes in i SB&K: Väs-
terås Ki-Aikido Klubb och Borlänge Judo club.

Sverige är internationellt omtalade för att vi har ett Aikidoförbund som 
förenar olika stilarter. Svensk Aikido är även unikt så till vida att alla Ai-
kidoutövare är välkomna att gästträna i andra klubbar. Detta är en styrka 
och ett sätt att utvecklas som stöds av styrelsen. För klubbsamverkan 
finns bidrag att söka från centrala medel. Under året har två bidrag för 
klubbsamverkan beviljats. Sektionens webbplats har uppdaterats med 
en funktionell del för bidrag med kriterier, ansökningsformulär samt do-
kumentation på beviljade bidrag med ansökning och resultatrapporter.  

Ett ytterligare uttryck för mångfald i Svensk Aikido är att det vart annat 
år arrangeras ett gemensamt Sverigeläger. Styrelsen beslöt att lägga 
Sverigelägret 2010 i Malmö den 13-16 maj, se www.sverigelager.se.
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2006 2007 2008 2009
Medlemmar 5196 5129 4803 5045
Andel Kvinnor 40 % 34 % 45 % 31%
Dangrader Totalt 90 107 79 74
Andel kvinnor 19 % 15 % 19 % 16%
1-2 dan total 73 75 53 48
Andel kvinnor 18 % 17 % 19 % 18%
3-4 dan total 17 23 17 18
Andel kvinnor 24 % 13 % 18 % 16%
5-7 dan total 9 9 8
Andel kvinnor 0 % 22 % 0%

Jämställdhet
Aikido är en förhållandevis jämställd sport där alla kan träna och utveck-
las tillsammans. Andelen kvinnor bland medlemmarna är 31 %. Andelen 
kvinnor som graderar sig till dangrader är 16 %. Ett sätt att öka antalet 
dangraderade kvinnor är att lyfta fram fler kvinnliga instruktörer.

Aikidosektionen/Aikidoförbundet stödjer jämställdhetssatsningar bl.a ge-
nom att efter ansökan ge bidrag för jämställdhetsarbete. Under året har 
en bidragsansökan för jämställdhet beviljats. Anna Stensland har under 
året varit ansvarig för jämställdhetsfrågor.  

Information och utbildning
Källan för information om Aikidoförbundet är aikido.budo.se.

Webbplatsen har under året utvecklats och uppdaterats med ett bättre 
kalendarium, en funktionell plats för bidrag och klubbregister. 
Aikidosektionen/Aikidoförbundet finansierar även webbplatserna för 
Ki No Kenkyukai Sverige, www.kinokenkyukai.se och Shinshin Aiki 
Shuren-Kai, www.iwamaajuku.se. 

Under året har styrelsen återupptagit utgivningen av AikidoNytt via e-
post och webbplats.

SB&K har ett utbildningsprogram som är gemensamt för alla förbundets 
idrotter och riktar sig till instruktörer. Lena Pettersson har under året varit 
ansvarig för utbildningsfrågor.
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Utnämningar och Graderingar

Aikikai

Shidoin
Per Wallvide, Iyasaka Aikidoklubb
Rabbe Anklew, Shirakawa
Stefan Derolf, Iyasaka Aikidoklubb
Birgitta Wiggh, Iyasaka Aikidoklubb

Fukoshidoin
Patrik Unné, Brandbergens Aikido Klubb
Johan Axelsson, Lunds Aikidoklubb
Marie Grangården, Lunds Aikidoklubb’
Tomas Wallberg, Hikari Aikidoklubb
Lena Strömwall, Stenkullen Aikidoförening
Anders Johansson, Jönköpings Aikidoklubb
Erik Carlsson, Sedokan Växjö 

6 dan
Åke Bengtsson, Iyasaka Aikidoklubb
Ulf Linde, Iyasaka Aikidoklubb

5 dan
Jöran Fagerlund, Göteborgs Aikidoklubb
Per Åke Lektér, Iyasaka Aikidoklubb
Jonas Palm, Lunds Aikidoklubb
Lars Wahlgren, Kenshinkai Aikido Visby
Claes Wikner, Vanadis Aikidoklubb
Sonny Ågren, Iyasaka Aikidoklubb

4 dan
Thomas Hellsén, Iyasaka Aikidoklubb
Per Wallvide, Iyasaka Aikidoklubb

Mats Strömgren, Aikido Dojo Gamlestaden6
Eleonore Bjerlemo, Vanadis Aikidoklubb
Ulf Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb
Johan Lindgren, Vanadis Aikidoklubb
Sören Olsson, Aikido Dojo Norrköping
Maria Lundberg, Göteborgs Aikidoklubb

3 dan
Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
Henrik Jakobsson, Iyasaka Aikidoklubb
Ylva Beckman, Aikido Dojo Gamlestaden
Jimmy Fryksten, Shirakawa
Ulf Jönsson, Vanadis Aikidoklubb
Torgny Björk, Nacka Aikidoklubb
Magnus Ohlsson, Malmö Takemusu Aikido dojo
Brent Puglisi, Göteborgs Aikidoklubb
Anders Kamph, Kristianstads Aikikai
Mårten Holmberg, Kalmar Budo

2 dan
Maya Sepp, Sandvikens budo- och kampsportsklubb
Mahesh Potenciano, Iyasaka Aikidoklubb
Patrick Livbom, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Jouni Moilanen, Nuboko Aikidoklubb
Anna Linda Hultström, Vanadis Aikidoklubb
Michael Esping, Enighet
Hans Eriksson, Iyasaka Aikidoklubb
Michael Sederlin, Iyasaka Aikidoklubb
Jerry Segerholm, Iyasaka Aikidoklubb
Peter Gröndahl, Stockholm Aikidoklubb
Wai-Hong Pang, Stockholm Aikidoklubb
Fredrik Bäckström Nilsson, Vanadis Aikidoklubb
Alvaro Campo, Vanadis Aikidoklubb
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Beatrice Le Gall, Vanadis Aikidoklubb
Stefan Melin, Vanadis Aikidoklubb
Patrik Unné, Brandbergens Aikido Klubb
Johan Axelsson, Lunds Aikidoklubb
Marie Grangården, Lunds Aikidoklubb
Zane Rowe, Karlstads Aikidoklubb

1 dan
Mark Shakes, Sandvikens budo- och kampsportsklubb
Michal Förster, Iyasaka Aikidoklubb
Sanda Tcacencu, Iyasaka Aikidoklubb
Samuel Billås, Vanadis Aikidoklubb
Karin Wänstedt, Enighet
Sebastián Avilés, Gubbängens Aikidoklubb
Ann-Sofie Björk, Iyasaka Aikidoklubb
Hannes Johansson, Jönköpings Aikidoklubb
Pedro Martinez, Gubbängens Aikidoklubb
Raymond Nicklasson, Hashidate Aikidoklubb
Mattias Nilsson, Eksjö budoklubb
Anders Liljestrand, Örebro Aikidoklubb
Staffan Olsson, Halmstad Aikidoklubb
Pierre Ögren, Stockholm Aikidoklubb
Mathias Wilson, Vanadis Aikidoklubb
Anders Johanesson, Lilla Nakaima
Risto Tiainen, Lilla Nakaima
Jan Värmon, Nacka Aikidoklubb
Moa Lindell, Lunds Aikidoklubb
Mikael Olofsson, Enighet
Agneta Ahlberg, Enighet
Daniel Lindeson, Kalmar Budo
Pelle Magnusson, Kalmar Budo
John Hallbeck, Enighet
 

Ki no kenkyukai Assoication Internationale

Okuden
Lennart Gullberg, Solna Aikido Klubb

Joden
Lars Niklasson, Solna Aikido Klubb

Nidan 
Fredrik Haglund, Solna Aikido Klubb

Shodan
Mattias Levin, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Kurt Fischer, Enköpings Ki-Aikido 
Mijael Huselius, Solna Aikido Klubb

Shoden
Olle Westin, Bergslagens Ki-Aikidoklubb
Katarina Lindgren, Västerås Ki-Aikido Klubb
Takemusuaiki Tomita Academy

1 dan
Johan Emilsson

Aikidoförbundet gratulerar samtliga!
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Brasiliansk Jiu-jitsu BJJ
Styrelse
Ordförande: Pilo Stylin
Vice Ordförande: Arnela Hadzisulejmanovic
Kassör: Steven Antoniou 
Sekreterare: Martin Jansson
Styrelseledamot: Markus Masip, Peter Blackwell
Suppleant: Daniel Haglind 

Valberedning
Margareta Myhr, Maria Idebro

Under det gångna året har den primära uppgiften varit att komma igång 
med underförbundet samt fördela arbetsuppgifterna mellan styrelse-
medlemmarna. Detta har vi lyckats med och har många planer inför 
2010. 

Förbundet har lanserat en hemsida vars syfte är att vara en naturlig 
informationskanal gällande allt som rör BJJ i Sverige samt en samlings-
punkt för BJJ utövare. På hemsidan kan man läsa BJJ-nyheter, få en 
överblick på tävlingar samt diskutera på forumet. Mer information finns 
på www.bjjsweden.com. I samband med det arbetet designade vi 
även förbundets logga.
 
Förbundet har jobbat med att etablera kontakter med det internationella 
förbundet (IBJJF) och har inlett ett samarbete kring regelutbildningar. 
Ambitionen är att första utbildningen ska hållas i januari 2010.
Förbundet har även börjat ett arbete kring tävlingssamordning och 
sanktionering av tävlingar då det fanns en stor efterfråga från medlem-
marna. Förbundet har under 2009 sanktionerat tre tävlingar. 

Antal föreningar som är anslutna till SBJJF uppgick i december 2009 till 
37 med sammanlagt 1235 aktiva medlemmar (866 killar och 369 tjejer). 
Allt pekar åt att antal BJJ utövare ökar hela tiden och nya föreningar bil-
das kontinuerligt. Detta ser vi naturligts mycket positivt på och kommer 
fortsätta bistå föreningarna med all hjälp de behöver.

Sammanställt av Steven Antoniou 
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Bujinkan
Svenska Bujinkanförbundet
I år har vi haft många läger i Sverige, flera med internationellt kända 
instruktörer inom Bujinkan. Något mer som är roligt är att allt fler dojos 
arrangerar läger och inte bara i de större orterna. Några av dessa in-
struktörer var Pedro Fleitas, Spanien, Dean Rostohar, Kroatien, Sheila 
Haddad, USA,  Shawn Gray, Kanada/Japan, Mike Loonam, USA/Ja-
pan och Christian Petrochello, Argentina.

Sverige har även förärats med ytterligare än shihan, Rikard Sundelius 
med den högsta graden Jû Dan Kugyô (15 Dan). Det gör att det är fyra 
svenskar med denna höga grad.

Temat för året har varit Saino Kokoro Utsuwa och Budo No Kiso, samt 
fokusering på ken (svärd) och nawa (rep).

Tyvärr så har vi även haft föreningar som har upphört under året men vi 
hoppas att vi kan få in några nya föreningar under 2010.

Inom SBF så har vi under året fokuserat på hur vi på bästa sätt kan 
verka för att öka antalet kvinnor inom vår art.

Tõ Nan dojo i Stockholm arrangerar varje år ett läger med kvinnliga 
tränare riktat främst till kvinnor. Lägret har varit en stor framgång och 
kommer under 2010 att få en fortsättning internationellt med ett Taikai i 
Tyskland med samma inriktning.

Ungdomsverksamheten i klubbarna går bra med ett ökat antal deltagare 
och allt fler klubbar som satsar på att erbjuda träning anpassad för de 
yngre. 

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar.

Bufu Ikkan
Styrelsen SBF genom Jim Berglund 
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Ju-jutsu
Svenska Ju-jutsufederationens (före detta Ju-jutsusektionen) årsmöte 
för verksamheten 2008 hölls i samband med Förbundsstämman på 
Sheraton i Stockholm den 21 mars 2009. Styrelsen blev vald enligt 
följande:

Ordförande: Emil Gustafsson, Nybro
Vice ordförande: Gunnar Hoffsten, Varberg
Sekreterare: Cecilia Nyström, Kalmar
Kassör: Petra Fluor, Kristianstad
Ledamot: Michael Kuntz, Nacka

Styrelsen har haft elva protokollförda möten, varav sju varit telefonmö-
ten. Protokollen har publicerats på Federationens hemsida. 

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

Följande personer har varit funktionsansvariga under 2009. 

Internationell verksamhet: Gunnar Hoffsten 
Landslagskapten, kamptävling: Martin Ingholt
Landslagskapten, partävling: Isabelle Sarfati
Landslagskapten, juniorer: Jonathan Askesjö
Domarrådets samordnare: Michael Kuntz  
Tävlingssamordare: Michael Kuntz
Stilsamordnare: Niclas Sjöberg
Webmaster: Daniel Lepre
Webredaktör: Helena Hugosson

Tävlingsverksamhet
Under 2009 har styrelsen arbetat med förbättringar av Svenska Ju-jut-
suligan, före detta Elitserien. Denna liga fick sin start genom Dalafighten 
2009, och ytterligare en nationell tävling genomfördes i ligans tecken 
under hösten 2009: Nybro Keiko Cup. Ligan fortsätter under 2010 med 
sitt avslut i Ljungby första helgen i juni. I dagsläget genomförs cirka 100 
matcher per tävling och lockar både nybörjare och seniorer. 

Under 2009 bestämdes det även att de tävlande skulle kvala in genom 
ett poängsystem till Svenska Mästerskapen i Sollentuna 2010. Genom 
att få poäng för nationella och internationella medaljer (samt en poäng 
vid deltagande i nationell liga-tävling) tas de fyra mest framgångsrika ut 
till att delta vid SM 2010. Syftet med detta är att få ett mer kompakt täv-
lingsschema för att kunna skapa större mediaintresse, mer spännande 
matcher för publiken samt likna SM mer vid en gala än en lång turnering 
som pågår under en hel dag. 

Under 2009 har arbetet kring att ta fram nya tävlingsregler för barn och 
ungdom pågått och resulterat i nya sådana. Flera barn och ungdoms-
tävlingar har genomförts, och planerna på en barn- och ungdomsliga, 
liknande seniorernas liga, till 2010 pågick under verksamhetsåret. 

Ju-jutsu kai har startat upp en egen stiltävling där tävlingens utform-
ning beror på de tävlandes bältesgrad. Vid en tävling på Bosön deltog 
tio par, en siffra det var länge sedan en partävling under internationella 
regler i Sverige hade. Målsättningen för federationen är att dessa par 
ska lockas att tävla under internationella regler och delta vid Svenska 
Mästerskap och internationella mästerskap så småningom.

Utöver det har styrelsen bland annat jobbat med visioner inför framtida 
arrangemang. Idag sitter styrelsen i förhandlingar kring ett Riksidrotts-
gymnasium med inriktning ju-jutsu i Nybro, där landslagscoachen för 
seniorlandslaget, Martin Ingholt, bor och är tränare för sin hemmaklubb 
Nybro Kampsportscenter. 
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RIG Ju-jutsu skulle syfta till att öka intresset för ju-jutsu och ge ungdo-
mar rätt möjligheter för sin idrottsliga satsning tidigt i livet. RIG finns i 
många idrotter inom kampsporten och ju-jutsu i Nybro har rätt förutsätt-
ningar. 

Press och media
Hemsidan gjordes om under 2009 genom Daniel Lepre och Helena 
Hugosson. I genomsnitt hade hemsidan cirka 1500 antal besökare per 
månad. Helena Hugosson fungerar också som federationens informatör 
och förser lokaltidningar, radio och rikstäckande tidningar med pressin-
formation inför och efter tävlingar. 

Fram till VM i Malmö 2008 var intresset för ju-jutsu stort, ett arbete som 
genomfördes till största del av Helena Hugosson som frilansjourna-
list. Efter att påtryckningarna på media minskade under första delen 
av 2009 beslöts det att anlita Helena Hugosson som informatör åt 
federationen för att återigen bygga upp intresset för sporten i landet. 
Under 2009 publicerades flera gånger artiklar från tävlingar och klubbar 
runt om i landet. Målet under 2009 var att lägga en bra grund för vidare 
arbete, något som också skett.

Landslagen i ju-jutsu
Seniorlandslaget genomförde fem landslagsläger och under 2009 var 
EM det stora mästerskapet. Ett brons blev facit där, där landslaget till 
stor del bestod av seniorlandskampsdebutanter. Under höstens två 
stora internationella tävlingar, German Open och Slovenien Open, 
bärgades totalt sju medaljer i fighting. I partävlingarna har inte samma 
framgångar uppnåtts. Båda paren i seniorlandslaget tillhör även junior-
landslaget och är fortfarande i början på sina karriärer. 

Juniorlandslaget bestod vid verksamhetsårets slut av femton personer. 
De har genomfört två landslagsläger och tagit medalj vid samtliga täv-
lingar de valt att delta på. Det stora mästerskapet var junior-VM i Grek-
land i november. Där bärgades två guld i U21-klassen och ett brons 

i U18-klassen. Juniorlandslaget drivs av Erik Fredriksson, Jonathan 
Askesjö och Mia Widgren. 

Övrig verksamhet
Alla olika ju-jutsustilar i Sverige anordnade flera stora läger som lockade 
deltagare från såväl Sverige som övriga världen. Instruktörer från Bra-
silien, Norge, Danmark, Holland, och Japan. Många klubbar i Sverige 
väljer att blanda olika kampsporter under sina läger. Influenser från 
brasiliansk jiu-jitsu, thaiboxning, MMA och submission wrestling märks 
tydligt. Även mer traditionella stilar väljer ofta att prova på andra stilar. 
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Kampsportsförbundet
Glima, FMA, Capoeira, Krav Maga

Capoeira, FMA, Glima och Krav Maga är de idrotter som ingår i 
Svenska Kampsportsförbundet. Av dessa har endast Glima lämnat in 
en verksamhetsberättelse för det gångna året.

Ordförande: Lars Magnar Enoksen

Glima
Nationella tävlingar
Svenska Mästerskapen avhölls juli vid Gamla Uppsala Museum. Tolv 
brottare från tre klubbar ställde upp. Det tävlades i Ryggtag, Byxtag och 
Lösa tag. Inga kvinnor deltog i år, vilket var synd eftersom det har varit 
damklasser vid de båda senaste mästerskapen.

Resultat:
Ryggtag, 85 kg: Daniel Kutz Alm, IK Sparta.
Ryggtag, öppen klass: Jani Ahlqvist, UMS Glima.

Byxtag, öppen klass: David Lundholm, UMS Glima.

Lösa tag, 85 kg: Peter Granqvist, UMS Glima.
Lösa tag, öppen klass: Jani Ahlqvist, UMS Glima.

Om tävlingen i allmänhet kan det sägas att standarden är god i Rygg-
tag och i Lösa tag, medan Byxtag verkar har få skickliga utövare. Den-
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na företeelse är viktig att notera eftersom Byxtaget var den Glima-stil 
som höll högst klass i Sverige på 1990-talet. Vi är medvetna om Byxtag 
är den svåraste stilen att lära sig och därmed kräver mer av utövarna, 
men om tendensen fortsätter är SM-statusen för Byxtag i farozonen. Å 
andra sidan är det mycket glädjande att Ryggtaget och Lösa taget hål-
ler hög tävlingsstandard och att denna utveckling har fortgått under hela 
00-talet.

Internationell verksamhet
Viking Glima Federation har arrangerat träningsläger i Norge i juli och 
oktober samt i USA i november. Huvudansvarig har det internationella 
förbundets president, Lars Magnar Enoksen, varit. Vid alla tre seminarier 
gjordes instruktörstester, men endast Danny J. Hoskins i USA lyckades 
framvisa tillräckligt med praktiska färdigheter för att erhålla en instruk-
törsgrad.

Övrig verksamhet
En instruktörs DVD, ”Combat Glima – basic techniques and appli-
cations” spelades in i år. Jarmo Majorin filmade och regiserade den 
medan Linus Björklund, Daniel Kutz Alm, Christoffer Silow och Lars 
Magnar Enoksen utförde teknikerna. Som kuriös detalj kan det nämnas 
att punkmusikern och forne Ebba Grön medlemmen Stry Terrarie gjorde 
musiken till DVD:n.

Framtida målsättning
Nästa år kommer utmanartävlingar arrangeras av Viking Glima Federa-
tion för att ranka Glimabrottare på internationell, nationell och lokal nivå. 
Dessa kamper, ”Combat Glima Challenge”, är även öppna för barn 
och ungdomar. Med hjälp av detta rankingsystem kommer Svenska 
Kampsportsförbundets Glimasektion att välja ut landslagsbrottare till 
internationella tävlingar.
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Karate
Styrelsen har under 2009 bestått av ordförande Urban Andersson, 
sekreterare Dejan Brajic, Kassör Michael Bergman, ledamöter Gunilla 
Jodry, Karin Sökare, Kristina Ullgren, Lars Brandin och Bengt Zachris-
son. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger.  

Internationell verksamhet
Ordförande representerade på kongressen vid Nordiska Mästerskapen 
i Köpenhamn. 

WKF:s President Antonio Espinos var närvarande och vi fick möjlig-
het att utbyta tankar och ge våra synpunkter på karatens verksamhet 
i Norden och i världen. Ett nederlag för karate skedde i augusti då 
Internationella Olympiska Kommittén inte antog Karate som idrott på det 
olympiska programmet.

Projekt m.m.
Den allt överskuggande händelsen detta år skedde den 17 maj i Visby. 

Svenska Karateförbundet fick då Riksidrottsmötets, RIM, stöd att bilda 
eget specialförbund fr.o.m. 1 januari 2010. Svensk Karate har sedan 
1963 organiserats i, nuvarande, Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. Vi tackar för deras stöd vid vår ansökan och på plats i Visby. 
Naturligtvis har många gjort ett fantastiskt arbete, denna verksamhets-
berättelses begränsning, 3 sidor, tillåter dock inte att vi namnger dem 
alla, så ingen nämnd ingen glömd. Året har i mycket, som Ni förstår, 
bestått i förberedelser inför och organisationsarbete efter RIM. Vi ser nu 
fram mot det nya verksamhetsåret i eget förbund. Ett år som kommer 
att bjuda på mycket utmaningar och hårt arbete. Tillsammans kommer 
vi att klara alla utmaningar och ha mycket roligt tillsammans.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka samtliga klubbledare och alla med 
förtroendeuppdrag i sektionen/förbundet för Era insatser under det 
gångna året. 

PR & Marknadsföringskommittén
Har bestått av Evelyn Morales Zárate, Bengt Zachrisson och Magnus 
Wiklund. Arbetet i kommittén har varit hemsida, nyhetsbrev, pressmed-
delande, webb TV under karate SM (www.svenskkarate.tv) mm. Under 
året har även arbete kring den nya hemsidan gjorts. Målet är att hemsi-
dan ska stå klar 1/1 2010. 

Katalandslaget
Har bestått av förbundskapten Ky Buon Tang, vice förbundskapten 
Azem Barakovic samt team manager Birgitta Lindblom.

Katalandslaget har under året haft större framgångar på de internatio-
nella tävlingsarenorna än på många år, eller vad sägs om guld, silver 
och brons i seniorklasserna på Finnish Open, två brons på ett stjärn-
späckat Copenhagen Open och två silver och två brons från Nordiska 
mästerskapen i Danmark. Detta av ett mycket ungt landslag, vars med-
elålder är strax under 20 år. 

Ledningens arbete inom katalandslaget har sedan 2008 varit upplagt 
helt efter denna vision. Både ansvar och krav på ledning och de utövare 
som årligen tas ut till landslaget sammanfattas i nio punkter i doku-
mentet där man betonar fysisk och teknisk utveckling, konkurrens om 
platser och tävlingsresultat. 

En stor del av arbetet under 2009 har varit att fullfölja den generations-
växling man påbörjade under 2008 och därför har också de satsningar 
som gjorts på internationella tävlingar haft ett nordiskt perspektiv. Takti-
ken att först växa på ”hemmaplan” har varit helt i linje med den utveck-
lingsplan och vision man har för detta unga landslag.
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Vid uttagningen av 2009 års katalandslag i januari i Ängelholm var hela 
verksamhetsplanen för 2009 klar, med de kommande satsningarna 
vad gäller läger och utbildningsinsatser. En trygghet både för styrelse, 
landslagsledning och för utövarna, att i god tid veta vad som gäller och 
vad som förväntas.  

Tävlingar
Junior EM 29 jan-1 feb i Paris, Frankrike
Ingen placering

Dutch Open 6-8 mars i Rotterdam, Holland
Ingen placering

Nordiska mästerskapen 18 april i Köpenhamn, Danmark
Karin Hägglund tog silver och Micaela Byström tog Brons i senior klas-
sen. Mattis Matti tog ett brons i herrarnas kata. Mattis Matti, Jacob Kin-
nemar och Patrik Backlund tog silver i lag.

Senior EM 8-10 maj i Zagreb, Kroatien
Ingen placering

Finnish Open 5-6 september i Tammerfors, Finland
I senior klassen blev det en helsvensk final där Micaela Byström vann 
över Karin Hägglund. I herr klassen tog Patrik Backlund brons. Agnes 
Väppling tog silver i junior klassen. Mia Karlsson tog brons i kadettklas-
sen. Sam Biranvand tog silver i kadettklassen. 

Copenhagen Open 3-4 oktober i Köpenhamn, Danmark
Julia Mazur och Sam Biranvand tog brons

Landslagsläger
Katalandslaget hade förutom uttagning och läger i Ängelholm, flertalet 
läger under 2009. De nationella lägren gav också utdelning i lokal me-
dia vilket är en bonus inte bara för arrangerande föreningar utan även 
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för karaten i stort. 

Kumitelandslaget
Har bestått av förbundskaptener Miroslav Femic och Sasha Petrovic-
Duner. Året började med läger under januari i Motala för att speta till 
juniorerna inför det stundande EM:et i Paris Frankrike. 

Tävlingar
Junior EM 29 jan-1 feb i Paris, Frankrike
Ingen placering

Dutch Open 6-8 mars i Rotterdam, Holland
Gulsah Akdag, Kalate Akolor och Sadik Sadik tog brons

Italien Open, Italien
Bleard Amagjekaj tog brons

Nordiska mästerskapen 18 april i Köpenhamn, Danmark
Medaljer i alla klasser

Senior EM 8-10 maj i Zagreb, Kroatien
Ingen placering

Junior VM Rabat, Marocko
Ingen medalj, Adam Tarda blev 5.a

Landslagsläger
Kumitelandslaget hade under året flertalet läger.

Domarkommittén - Dk
Det gångna verksamhetsåret har Dk fortsatt fokuserat på kompetens-
utveckling av vår domarkår. Ett antal obligatoriska regelseminarier har 
arrangerats med anledning av de nya reglerna. Det innebär att alla do-
mare som nu finns på vår lista har genomgått ett kumiteregel-seminari-

um under året. Dk uppgraderat domarlistan som nu är betydligt mindre 
men består av aktiva domare.

Samarbetet med våra landslag och regioner har fortsatt. Bland annat 
så arrangerades en domarkurs i samband med regionmästerskapen i 
Göteborg i maj.
Under året har Dk utbildat och examinerat nya domare.

Nya internationella domarlicenser
Peter Sahlberg   
EKF Karate Referee, då han klarade sin sista EKF- licens, Kumite 
Referee A i samband med Region EM i Madrid. 

Ove Viggedal
WKF Karate Referee, då han klarade sin sista WKF- licens, Kumite 
Referee A i samband med Junior VM i Rabat, Marocko

Genomförda utbildningar/examinationer 
20-22  mars  domarkurs - Kata Stockholm, 6 st nya licenser utdelades.
2-3  maj  domarkurs - Kumite Göteborg, 2 st nya licenser utdelades.
19-20 september examination i Kata & Kumite, SM Göteborg, 3 st nya 
licenser.

Internationell representation
Javier Escalante, WKF/EKF Referee Commission, sekreterare. Både i 
EKF Europa samt i världsomfattande organisationen WKF som också 
har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet på VM, EM, 
internationell och nationell nivå. I övrigt har domarkommittén varit repre-
senterad på de största tävlingarna.

Övrigt
Dk vill tacka alla domare, tävlingsarrangörer, aktiva, sponsorer samt 
Karateförbundet för ett gott samarbete under året som gick.
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Kendoförbundet
Kendo, Naginata, Iaido, Kyudo, Jodo

Styrelse 
Kendoförbundets styrelse har verksamhetsåret 2009 bestått av: Dan 
Fujii (ordförande), Christian Strandberg (sekreterare), Nicke Rydgren 
(kassör), Mats Wahlqvist (ledamot kendo), Raili Bükk (ledamot iaido), 
Peter Hellberg (ledamot jodo), Kirsi Höglund (ledamot naginata), Jan 
Graaf (ledamot kyudo), Caroline Lindholm (suppleant), och Leif Sunje 
(suppleant samt adjungerad dokumentansvarig). Adjungerad register-
ansvarig har varit Anette Persson Sunje. Valberedningen har bestått av 
Nils Björkegård, Victoria Wiik och Magnus Olsson

Allmänt
Den stora händelsen detta år var givetvis omorganisationen av kendo-
sektionen till Svenska Kendoförbundet. Denna omorganisation kan för 
våra medlemmar te sig en aningen politisk, men den ger alla idrotter 
inom det nya kendoförbundet en större möjlighet än förut att själva få 
bestämma om sina idrotter genom att bilda undersektioner. Ingen idrott 
inom vårt förbund har ännu vågat ta detta steg, men jag hoppas att flera 
idrotter kommer att göra det för att på så vis få en arbetande styrelse 
där alla medlemmar utgörs av människor från den egna idrotten och 
på så sätt få en sektionsstyrelse där alla känner ett större ansvar och 
engagemang.   

I slutet av året nåddes vi av det mycket sorgliga beskedet att Björn 
Gustavsson (kendo renshi 6 dan), en av Sveriges största kendoprofiler 
hade gått bort endast 37 år gammal. Björn var älskad av alla kendou-
tövare i landet för sin förmåga att lära ut och entusiasmera med sitt lite 
luriga leende och bekymmerslösa stil. 

Hans bortgång är en stor förlust inte bara för kendoutövare utan för alla 
budoutövare i Sverige. 

Representation
Sverige var under 2009 representerad av ordförande vid European 
Kendo Federation (EKF) General Assembly och International Kendo 
Federation (FIK) General Assembly som hölls i samband med VM i Sao 
Paulo, Brasilien. Kyudoansvarige representerade Sverige vid European 
Kyudo Federation (EKF) möte. Naginataansvarige representerade Sve-
rige vid European Naginata Federation (ENF) möte i Prag och Bryssel.

Register
Graderingsregistret är väl uppdaterat mot EKFs dangraderingsregister 
och klassas som ett av de snabbaste i Europa vad gäller inrapportering 
av nya grader. Allt fler får hjälp med frågor som intyg på gamla grader 
eller borttappade Gula kort då fler upptäckt att denna stödfunktion finns.
Svenska Kendoförbundet är troligen numera det land som är effektivast 
med att kunna dela ut diplom direkt på plats efter en gradering. Detta 
tack vare Leif Sunje som diplomansvarig och de gamla och nyutbildade 
graderingsansvariga (Raili Bükk, Peter Hellberg, Dan Fujii, Christian 
Strandberg)

Kendo

Allmänt
I år har det varit färre som deltagit på evenemangen runt om i Sverige. 
En tydlig tendens är att man inte reser så långt för att tävla eller träna.
SM fick arrangör i sista stund då ingen verkade vilja eller kunna arrang-
era SM. Nästa år och året därpå slipper vi detta problem då arrangörer 
redan finns uppbokade.
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Vi har fått två nya kenshi med 5 dan men samtidigt tragiskt mist en 6 
dan:are så på domarfronten ser det inte ljusare ut p.g.a. att en erfaren 
domare gick bort men då något ljusare på graderingssidan.

Läger
I februari hölls domarlägret i Bryssel. Med från Sverige var Bob Harris, 
Patrick Bacquin, Joe Imamura, Mats Wahlqvist samt Kumi Sato som 
fick domarstipendiet. 

Yano sensei (kyoshi 7 dan), på besök i Stockholm i mars. Lägret anord-
nades av FSKA i Stockholm och ersatte vårens riksläger.
IK Södra arrangerade ett juniorläger i maj, instruktör var Patrick Bacquin 
och enligt uppgift så deltog ca 20 juniorer. Samma månad reste Mats 
Wahlqvist till Tokyo och deltog på ett läger för uttagna VM-domare.

I augusti inför VM besökte Kurihara sensei (kyoshi 8 dan), med studen-
ter från Keizen universitetet (Tokyo), Stockholm och Bosön för läger 
med landslaget.

Även på höstens riksläger ersattes våra svenska tränare av japanska 
senseier, Sumi sensei (hanshi 8 dan) och Tashiro sensei (kyoshi 8 dan) 
höll ett uppskattat läger i Uppsala med ett 60-tal deltagare. 
Till sist hölls ett landslagsläger på Bosön i december, gästinstruktör var 
USA:s landslagscoach Onitsuka sensei.

Tävling
I februari hölls Sugo & Etsuko Cup med gradering. 
Junecupen i Huskvarna gick av stapeln den 13 juni 2009 i Huskvarna 
Sporthall.Tävlingen var öppen för alla kyu-graderade samt 1 och 2 dan-
graderade kendoka. 

VM hölls under augusti månad i Sao Paulo, Brasilien. Landslaget samt 
Mats Wahlqvist (domare) deltog. 
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I oktober arrangerades Stockholm Kendo Open med gradering. SM i 
Malmö hölls i november, med tävlande i junior, dam, herr och lag.

Iaido 

Allmänt
Det finns 26 registrerade iaidoföreningar eller iaidosektioner i Sverige 
2009. Nio av dem finns i Stockholm, två i Göteborg, i övriga orter finns 
en förening; Sölvesborg, Glimminge, Helsingborg, Halmstad, Falken-
berg, Huskvarna, Linköping, Karlstad, Karlskoga, Örebro, Mariestad, 
Uppsala, Norrtälje, Skellefteå, Umeå.

Läger i Sverige
17 januari: Instruktörsläger för klubbinstruktörer på västkusten med 
Takao Momiyama.

24-25 januari: Seminarium i samband med DM, instruktör Takao Momi-
yama.

28-29 mars: Seminarium med René van Amersfoort och Takao Momi-
yama i Göteborg.

17 maj: Seminarium i samband med SM i Vällingby, instruktörer Takao 
Momiyama, Mike Henry, Christian Lund.

4-5 juli: Seminarium i Göteborg med Ishido sensei (Hanshi 8 dan Iaido 
and Kyoshi 8 dan Jodo), som huvudinstruktör. I samband med lägret 
hölls graderingar från 1 till 5 dan.

26-27 september: Muso Shinden Koryuläger i Göteborg med Takao 
Momiyama.

3-4 oktober: Arrangerade Takenoko Aikido Klubbs iaidosektion i Marie-
stad, en Battogiri Taikai – tävling i att hugga med skarpt svärd.

23-25 oktober: Landslagsläger iaido på Bosön elitidrottscentrum.

5-6 december: Iaidoseminarium med René van Amersfoort och Takao 
Momiyama i Göteborg

Landslaget
Till EM i Holland den 19-21 november åkte Maria Engkvist (mu-
dan), Cecilia Olofsson (shodan), Joel Bergmark (shodan), Jesper 
Waldestål(nidan), Patrik Almkvist (nidan), Sida Yin (sandan), Mattias 
Jansson (sandan), Matti Pajaujis (yondan), Björn Stille (godan) samt 
Mike Henry (rokudan). 

Landslagstruppen beviljades elitstöd för utveckling av Talang- och 
Elitplanen, och samlades 23-25 oktober på Bosön för att under två 
dagar ta fram individuella fysprofiler i samband med genomgång av 
fysträningsteori och lyssna till föredrag om mental träning och kost. Den 
tredje dagen ägnades åt teknikträning.

Tävlingar
Januari, Halmstad DM
Guld: Johan Andersson
Silver: Hans-Erik Svensson
Brons: Alexander Carlsson, Peter Höglund

Juli, Göteborg Iaido Open
Shodan
Guld: Cecilia Olofsson 

Oktober, Stockholm Iaido Open
Mudan 
Guld: Hannes Holm Ouvrén, Linköpings Budoklubb
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Silver: Hanna Adenbäck, FSKA Stockholm
Brons: Marie Edlund, Honto

Nidan
Guld: Tony Lindström, FSKA Stockholm
Silver: Caroline Lindholm, Linköpings Budoklubb
Fighting Spirit: Johan Jönsson, Linköping Budoklubb

Domaruppdrag
Halmstad DM:
Takao Momiyama
Raili Bükk
Jesper Waldestål

Finska Mästerskap
Takao Momiyama
Rolf Radakovits
Raili Bükk
Sida Yin

Iaido SM Vällingby:
Takao Momiyama
Rolf Radakovits
Mike Henry
Christian Lund
Martin Lindgren
Björn Stille
Sven Vasseur
Raili Bükk

Iaido EM Holland:
Takao Momiyama
Rolf Radakovits

Jodo 

Tävling
I år arrangerades SM i jodo av Rembukan i Vällingby, Stockholm. Årets 
vinnare blev Peter Hellberg från FSKA i dan-klassen och Patrik Almqvist 
från Glimminge budokan i mudan-klassen. Domare vid tävlingen var 
Takao Momiyama 6 dan, Rolf Radakovits 5 dan, Lena Carlberg men-
kyo, Lars Carlberg menkyo samt Mikael Almeblad 4 dan. 

I november hölls EM i jodo i Mierlo, Nederländerna. Det svenska 
landslaget bestod av Sida Yin 3 dan, Lollo Ahlden-Flodenberg 2 dan, 
Carl-Johan Henriksson 1 dan och Jesper Waldestål, mudan. Förra 
årets guldmedaljör i nidan-klassen, Sida Yin, tog i år brons i sandan-
klassen. Jesper Waldestål, som deltog för första gången, tog silver i 
mudan-klassen. Carl-Johan Henriksson fick ett välförtjänt fightingspirit 
pris i shodan-klassen. Sverige deltog även i lagtävlingen där laget gick 
till åttondelsfinal. Takao Momiyama och Rolf Radakovits representerade 
Sverige som domare under tävlingen.

Seminarier
I juli anordnade Shobukan och Glimminge Budokan ett 2 dagars jodo-
seminarium i Göteborg. Huvudinstruktör var Shizufumi Ishido, hanshi 
8 dan iaido och kyoshi 8 dan jodo. Till sin hjälp hade Ishido sensei ett 
flertal av de högst graderade instruktörerna i Europa. Svenska instruktö-
rer var Takao Momiyama, 6 dan och Rolf Radakovits, 5 dan. I samband 
med seminariet anordnades tävlingen Göteborg Jodo Open.

Elitsatsning
Landslaget har under året påbörjat en elitsatsning. Under hösten ge-
nomfördes tester och träning på Bosön.
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Kyudo

Allmänt
Årets stora begivenhet var naturligtvis SM som hölls för första gången. 
En händelse som definitivt måste ses som en milstolpe i den svenska 
kyudohistorien.
Intresset för kyudo har under året varit större än någonsin tidigare. 40 
nya medlemmar för en art som vid årets början var totalt 60 är synnerli-
gen glädjande. Att sedan hälften av de nya är kvinnor gör det än roligare 
och vi är snart framme vid målet om jämn könsfördelning.

Vår marknadsföring av kyudo har fortsatt som tidigare. Under året har 
kyudo demonstrerats vid Hagadagen i Hagaparken, Körsbärsblommans 
dag i Kungsträdgården, Asienfestivalen vid Östasiatiska museet samt 
under två helger vid Harmonimässor.

Läger
Sverige deltog på ett extra arrangerat seminarium i Hamburg med tre 
japanska senseis, där syftet var att stödja kyudoka med 3 dan och 
högre.

Årets EKF-seminarium hölls den 16-27 juli i Frankfurt, Tyskland. 
C-seminariet (för mudan och 1 dan) hade fem svenska deltagare, B-
seminariet (2-3 dan) hade sex och A-seminariet (4 dan och högre) hade 
två svenska deltagare. 

Det blev stort svenskt deltagande i Norges nationella seminarium som 
leddes av Liam O’Brien, kyoshi 7 dan. Seminariet samlade 12 deltagare 
varav 8 från Sverige.
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Två nationella seminarier har hållits på Bosön under ledning av Ray 
Dolphin, kyoshi 6 dan, från Storbritannien och samlade 23 respektive 
28 deltagare. Vid seminarierna deltog även norska kyudoka.

Tävlingar
Den 28 november var en historisk dag för svensk kyudo då det första 
SM:et hölls på Bosön. Tävlingen samlade 15 deltagare och fyra lag från 
Kenshou och Seikyukai.

Resultatmässigt kan vi konstatera att Sverige håller hög kvalitet då 
segraren i den individuella delen vann på samma poäng som vinnaren i 
föregående års EM.

Naginata

Läger
Svensk Naginata har präglats av mycket aktiviteter under 2009 där det 
funnits gott om möjligheter till att vidareutveckla verksamheten. I sam-
band med SM arrangerades ett seminarium i Stockholm med Yamauchi 
sensei. Landslaget har haft två elitträningsläger under året, ett i Stock-
holm och ett i Uppsala. Dessutom har Gunilla sensei hållit ett semina-
rium i Göteborg.

Internationellt har svenska utövare av naginata deltagit i Internationella 
Naginataförbundets (INF) seminarium i Prag, med många japanska 
senseis och möjligheter till gradering, samt i det Europeiska Naginata-
förbundets (ENF) pedagogiska seminarium i Bryssel. 
 
Landslaget
2009 har varit ett mellanår där landslaget satsat på elitträningsläger inför 
EM i Tyskland 2010 och VM i Japan 2011.

Tävlingar
SM i Naginata arrangerades i maj i Stockholm av FSKA. Tävlingar hölls 
i engi (form) och shiai (kamp). Senare på året arrangerade FSKA även 
Stockholm Naginata Open för andra året i rad med tävling i shiai.

Tävlingsresultat
 
Kendo-SM
Junior
Guld: Max Dagerman, FSKA
Silver: Masaru Komaki, Wäsby
Brons: Martin Palmgren, IK Södra
Brons: Linus Svedberg, IK Södra

Dam
Guld: Michiko Komaki, Wäsby
Silver: Micaela Ahlstam, FSKA
Brons: Karolina Göransson, GAK Enighet
Brons: Amanda Arnö, IKSU

Herr
Guld: Nils Björkegård, FSKA
Silver: Henrik Johansson, Wäsby
Brons: Edde Johansson, Shimbukan
Brons: Jun Yamazaki, FSKA

Lag
Guld: FSKA 1
Silver: Shimbukan
Brons: FSKA 2
Brons: Wäsby
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Kendo-VM
Fighting spirit: Micaela Ahlstam 
 
Iaido-SM 

Mudan
Guld: Joel Bergmark, Shimbukan Skellefteå Budoklubb 
Silver: Peter Hellberg, Föreningen Stockholms Kendo Allians 
Brons: William Holmquist, Shimbukan Skellefteå Budoklubb 
Brons: Fredrik Broman, Sölvesborgs Budosällskap 

Shodan
Guld: Simon Bleiker, Föreningen Stockholms Kendo Allians 
Silver: Cecilia Olofsson, Göteborgs Budosällskap Shobukan 
Brons: John Bergdahl, Komaki Iai Kendoförening 
Brons: Marcus Larsson, Kallhälls Aikido och Iaidoklubb 

Nidan
Guld: Jesper Waldestå, Glimminge Budokan 
Silver: Lennart Hellström, Kensei Kendo och Iaidoklubb 
Brons: Mattias Jansson, Linköpings Budoklubb 
Brons: Jörgen Sjöholm, Glimminge Budokan 

Sandan
Guld: Magnus Erkstam, Kensei Kendo och Iaidoklubb 

Yondan
Guld: Björn Stille, Kensei Kendo och Iaidoklubb 
Silver: Matti Pajaujis, Sölvesborgs Budosällskap 

Godan
Guld: Martin Lindgren, Shimbukan Skellefteå Budoklubb 

Lag 
Guld: Shimbukan Skellefteå Budoklubb 
Silver: Sölvesborgs Budosällskap
Brons: Kensei Kendo och Iaidoklubb  

Iaido-EM 

Nidan
Brons: Jesper Waldestål

Lag
Brons: Matti Pajaujis, Patrik Almqvist och Joel Bergmark
Fighting spirit: Mike Henry

Jodo-SM

Mudan
Guld: Patrik Almqvist, Glimminge Budokan
Silver: Olof Fransson, Shobukan
Brons: Roland Broström, Karlstad Budokai, 
Brons: Sebastian Kärrman, FSKA

Dan 
Guld: Peter Hellberg, FSKA
Silver: Sida Yin, FSKA

Lag
Guld: FSKA
Silver: Glimminge budokan

Jodo-EM

Mudan
Silver: Jesper Waldestål
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Sandan
Brons: Sida Yin

Kyudo-SM

Individuellt
Guld: Jan Graaf, Kenshou
Silver: Arne Högberg, Kenshou 
Brons: Tommy Radesäter, Seikyukai

Lag
Guld: Seikyukai - Tommy Radesäter, Laszlo Hennyey, Dhyan Nelander
Silver: Kenshou - Jan Graaf, Magnus Alaeus, Peter Hellberg
Brons: Seikyukai - Peter Anterius, Ingemar Karlsson, Rolf Svensson

Naginata-SM

Engi
Guld: Kirsi Höglund och Victoria Wiik, UN
Silver: Anne Landborg och Birgitta Wilén, FSKA
Brons: Anders Ekermo och Peter Carlsson, UN
 
Shiai
Guld: Adam Laurila, UN
Silver: Kirsi Höglund,UN
Brons: Lisa Sander, FSKA

Gradering

Kendo

5 dan 
Nicke Rydgren
Jun Yamazaki

4 dan
Micaela Ahlstam

3 dan
Per Flood
Matz Andersson
Christian Strandberg
Jimmy Cedervall 
Rasmus Lundberg
Erik Samuelsson
Masaru Komaki
Adrian Wahlberg
Magnus Johansson
Ambjörn Holmkvist

2 dan
Staffan Thörnqvist
Olof Dahlberg
Fredrik Berglin
Kavoos Nasoudi-Shoar
Michiko Komaki
Joakim Lönnegren
Joel Nordström
Sida Yin
Maja Nilsson

Alejandra León
Carlos Riquelme

1 dan
Pierre Buchmeier
Dennis Mattsson 
Emma Nilsson
Henrik Sjöström
Henrik Nygren
Mattias Jonestad
Johanna Karlsson 
Theodore Ahlén
Sarah Steimer
Sebastian Moholm
Emil Emilsson
Max Dagerman
Lars Olsson
Mattias Brännström
Anna Lagercrantz
Andreas Brännström

Iaido

Zen Nippon Kendo Renmei

5 dan
Björn Stille
Matti Pajaujis

3 dan
Lennart Hellström 
Amanda Gydemo Östbom
Mattias Jansson
Per Ricktun



40 www.budokampsport.se

Samuel Trygger
Carl-Johan Henriksson 

2 dan
Georg Sandström
Marcus Larsson
Hans Nilsson
Mats Johansson 
Jonas Hasselhuhn
Richard Svahn

1 dan
Anders Bergström 
Fredrik Broman
Joel Bergmark,
Sann Mossberg
Björn Hendil-Forssell 
Kenneth Olofsson
Håkan Randahl
Peter Höglund
Olga Hermansson
Peter Hellberg
Johan Andersson

Nihon Iaido Kyokai

4 dan
Michael Eriksson

2 dan
Akos Vegvari 
Mikael Hagfeldt

Kickboxning
Skapande av underförbundet  
Den 21/2 2009 skapades Svenska Kickboxningsförbundet som ett un-
derförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Vid mötet deltog 
20 av de anslutna föreningarna.

Styrelsen
Styrelsen består av:
Ordförande: Robert de Zwart
Vice ordf: Janeth Augustsson  
Sekreterare: Mikael Bergh  
Kassör: Sabina Sedin-Rosenkvist
Ledamöter: Martin Eisengarten, Håkan Ozan, Misha Schilcher.
Suppleanter: Karin Edenius, Jenny Sergent

Andra funktioner i SKF:
Tävlingsansvarig: Martin Eisengarten (Ängelholm)
Poändomaransvarig: Martin Eisengarten (Ängelholm)
Ringdomaransvarig: Robert de Zwart (Göteborg)
Utbildningsansvarig: Vakant 
Gradering: Robert de Zwart (Göteborg)
Rankingansvarig: Tony Berglund (Landskrona)
Hemsida: Janeth Augustsson (Fjälkinge)

Under året har styrelsen haft fyra sammankomster utöver konstitutions-
möte samt årsmöte. Under dessa sammankomster har vi bla reviderat 
regler, tagit fram regler för K1 och påbörjat framtagning av proffs regler. 
Delat in landet i fyra regioner utöver distrikt så det blir jämnare fördelning 
på antalet föreningar och att varje region ska ha en kontaktperson.
Under året har även en alkohol och drogpolicy tagits fram.

1 dan
Rebecka Töyrä

Jodo

6 dan
Rolf Radakovits

3 dan
Sida Yin

Kyudo 

4 dan 
Magnus Alaeus

3 dan  
Peter Hellberg
Karl Mårtens

1 dan
Andrea Hennyey
Paul Slawik
Lena Danielsson
Laszlo Hennyey
Ingemar Karlsson

Naginata

1 dan
Anne Landborg 
Birgitta Wilén
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Utöver detta år har styrelsen även påbörjat arbetet med framtagande av 
krishanteringsplan, jämställdhets och diskriminerings policy samt domar 
licens.

Tävlingar

Nationellt
Under året har det anordnats 6 förbunds cupper (rankinggivande 
tävlingar) samt svenska mästerskap, tävlingarna har varigt jämt fördelat 
över landet. Förutom dessa tävlingar har distriktmästerskap och öppna 
tävlingar anordnats.

I de olika grenarna har det varit följande antal matcher:
Lightcontakt: 212st
Fullcontakt: 6st
Fullcontakt lowkick: 72st
Lightcontakt lowkick: 30st

Light contact

Dam
-50LC   Therese Gunnarsson, Ängelholms Kickboxningsklubb
-55LC    Kristin Skante, Fighter Kickboxnings Förening
-60LC   Sara Svensson, Kalvhagens Box Center
-65LC    Elin Eriksson, Eskilstuna Kickboxnings Klubb
+65LC  Karin Edenius, Umeå Kampcenter IF

Herr
-63LC   Thomas Karlsson, Kalvhagens Box Center
-69LC   Nabi Allahyarov, Kalvhagens Box Center
-74LC    Micha Schilcher, Eskilstuna Kickboxnings Klubb
-84LC   Tobias Seger, Eskilstuna Kickboxnings Klubb
-89LC   Benny Fredriksson, Combat Academy IF Täby
-94LC    Andreas Jarebro, Eskilstuna Kickboxnings Klubb

Full contact lowkick

Dam
-56FCLK   Elisa Albinsson, Colosseum Kick Boxing Klubb
-60FCLK   Karyn Östensson, Fight Club Stockholm

Herr
-63,5FCLK   Styopa Tadevosyan, Olympia Kampsportförening
-67FCLK   Mohammad Hassan Al-Naib, Malmö Boxing Academy
-71FCLK   Björn Kjöllerström, Södermalms Kung Fu Förening
-75FCLK  Jonas Grönhage, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
-81FCLK   Lambert Ruttaganda, IF Fight Center Linköping

Internationellt
Det har gått två världsmästerskap av stapeln, ett i Villach Österrike för 
Lightcontakt (LC) och Fullcontakt lowkick (FCLK) och ett i Lignano Italien 
för Fullcontakt (FC)

Light contact

-50 Anna Christiansen, Kalvhagens Box Center
-60 Sara Svensson, Kalvhagens Box Center
-65 Elin Eriksson, Eskilstuna kickboxningsklubb
-70 Karin Edenius, Umeå Kampcenter IF
+70 Sabrina Sedin Roskvist, Fighting Spirit Kickboxningsklub
-57 Thomas Karlsson, Kalvhagens Box Center
-94 Mikael Bäckström, Colosseum Kick Boxing Klubb

Full contact lowkick

-52 Therese Gunnarsson, Ängelholms Kickboxningsklubb
-63,5 Mohammad Hassan Al-Naib, Malmö Boxing Academy BK
-71 Björn Kjöllerström, Södermalms Kung Fu Förening
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-75 Jonas Grönhage, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
-81 Lambert Rutaganda, IF Fight Center Linköping
        
Full contact
                                                                                                 
-52 Therese Gunnarsson, Ängelholms Kickboxningsklubb
-70 Caroline Ek, Västerås  

Coacher för landslagen var:
Martin Eisengarten (Ängelholm)(Lc)
Tony Berglund (Kågeröd)(Lc)
Morgan Lundkvist (Helsingborg)(Fclk)
Stefan Lindh (Helsingborg)(Fclk)
Mikael Bäckström (Skövde) (Fc)

Delegationsledare: Robert de Zwart (Göteborg)
Domare: Mikael Bergh (Jönköping)
Samordnare: Janeth Augustsson (Fjälkinge)
Läkare: Thomas Trattner (Lund)

I Österrike erövrades tre medaljer:
Therese Gunnarsson Ängelholms Kickboxningsklubb silver dam -52kg 
Fclk
Björn Kjöllerström Södermalms Kung Fu Förening brons herr -71kg Fclk
Karin Edenius Umeå kampsportscenter IF brons dam -70kg Lc

Från Italien erövrades två medaljer:
Caroline Ek Westerås Tai-Nui Club silver dam -70kg Fc
Therese Gunnarsson Ängelholms kickboxningsklubb brons dam -52kg 
Fc
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Kyokushin
Under årsmötet 2009 blev kyokushin glädjande nog erkänt som egen 
idrott inom SB&K. Det gjorde att kyokushinkommittén efter omorganisa-
tionen fick möjlighet att bilda ett eget underförbund. Svenska Kyokushi-
nförbundet bildades och kommer i framtiden verka som enande under-
förbund för alla som vill tävla i enlighet med det regelverk, Kyokushin 
Kumite, som finns godkänt i SB&K. Kyokushinförbundet har även jobbat 
för att erhålla SM-status för det regelverket, något som vi hoppas ska 
bli klart innan årsskiftet. 

Läger
Svenska Kyokushinförbundet ordnade ett barnsommarläger för med-
lemsföreningarna. Sommarlägret hölls i Skokloster och var ett populärt 
läger. Bland instruktörerna återfanns Shihan Håkan Nygren. Barnen 
tränade och umgicks i tre dagar. Lägret kommer att återkomma även 
under kommande verksamhetsår. 

Tävlingsverksamhet
Kyokushinförbundet har under året sanktionerat totalt sex tävlingar. 
Två tävlingar var stilmästerskap, tre tävlingar var regionala eller lokala 
tävlingar och en tävling var öppen för hela SB&K. Den öppna tävlingen, 
Kyokushin Öppna, arrangeras på initiativ av Svenska Kyokushinförbun-
det. 

Resultat Kyokushin Öppna
Med Huskvarnas Jimmy Häggs magnifika trummande inleddes och av-
slutades årets Kyokushin Öppna. Det blev slutligen 26 tävlande från 14 
föreningar från Svenska Budo & Kampsportförbundet som gjorde upp 
om årets titlar. Lite reducerat p.g.a. lårskador och, förstås, influensan. De 
som var på plats bjöd på många otroligt bra och inspirerande matcher.

Damer +65 kg
1. Jenny Sandersson, Keiko Karatesällskap (Göteborg)
2. Karin Airaksinen, Stockholms Kyokushin Karate
3. Nadia Chadli, Karate Syd IF (Lund)

Herrar -70 kg
1. Erik Fröjd, Sundsvalls Budoklubb
2. Aldo Castro, Stockholms Kyokushin Karate
3. Eduard Tovmasian, Wiklund dojo (Gävle)

Herrar -80 kg
1. Gustav Dahl, Mölndals Funakoshi
2. Johan Lindström, Wiklund dojo (Gävle)
3. Oscar Bertilsson, Linköpings Budoklubb

Herrar +80 kg
1. Fredrik Olsson, Keiko Karatesällskap (Göteborg)
2. Fredrik Johansson, Göteborgs Karate Kai
3. Konstantins Konstantinos, Helen IF (Rinkeby)

Bästa fighter
Herr:  Eduard Tovmasian, Wiklund dojo (Gävle)
Dam: Jenny Sandersson, Keiko Karatesällskap (Göteborg)
Flest plank = breakingpriset: Jura Rahim, Helen IF (Rinkeby) 13 st

Utbildningar
Kyokushinförbundet har under året bjudit in till en domarutbildning. 
Utbildningen genomfördes i samband med en mindre tävling i Sunds-
vall. Totalt deltog sju domaraspiranter på utbildningen som innehöll teori 
under ledning av Shihan Naser Ghanbari och praktik under tävlingen. 
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Styrelse
Svenska Kyokushinförbundets styrelse har under året bestått av:
Ordförande: Virpi Alajarva
Vice Ordförande: Michael Söderkvist
Kassör: Henrik Jacobson
Sekreterare: Fredrik Gundmark
Ledamot: Jens Karlsson
Suppleant: Peder Bergenstråhle, Sofia Bergenstråhle

Andra uppdrag
Ledamot i utbildningskommittén: Fredrik Gundmark

MMA (Mixed Martial Arts)

Ordförande har ordet
Svenska MMA förundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt år 2009 med 
ett flertal olika aktiviteter. Invalet av förbundet som underförbund i SB&K 
har varit en stor del under våren. Debatten i media om MMA domine-
rade under hösten.

Årsstämma 2009
I samband med årstämman 2009 nybildades förbundet i enlighet med 
de stadgar som är framtagna för underförbund. Följande funktionärer 
valdes på årsstämman 2009:

Styrelse
Ordförande: August Wallén
Vice ordförande: Robert Sundel
Kassör: Jim Bergman
Sekretare: Jesper Gunnarson
Ledamot: Bobby Rehman
Suppleant: Ulf Silverbern, Niclas Gustafsson

Valberedningen
Ordförande: Måns Nilsson
Ledamöter: Ian Spurgeon, Catarina Pettersson

Revisorer
Revisor 1: Robert Andersson
Revisor 2: Pilo Stylin
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Permanent tillstånd för MMA
I samband med att SMMAF kom med i SB&K och därmed RF söktes 
och erhölls ett permanent tillstånd för MMA hos kampsportsdelegatio-
nen. 

Tävlingar
2009 sanktionerades sammanlagt 10 tävlingar i MMA och det genom-
fördes sammanlagt 78 matcher i proffessionell MMA.

MMA debatt i media
MMA hamnade i rampljuset under hösten då framförallt SVT visade ett 
flertal program om MMA där vinklingen var generellt sett negativ. Flera 
av förbundets förtroendevalda fick därför försvara idrotten i både TV och 
radio. Debatten efterföljdes av en serie negativa krönikor i dagspress 
samt även en debattartikel i DN.

Gemensamt för samtlig kritik är att den saknar faktagrund och samman-
blandar ofta svensk MMA med amerikansk/utländsk MMA. Förbundet 
har lagt en stor insats för att försöka balansera ut den missvisande bild 
som visats upp i media.

Nya klubbar
Efter invalet som underförbund i SB&K har 36 klubbar anslutit sig till 
SB&K och SMMAF.

Utsikt för 2010
MMA växer fortsatt och trots den negativa debatten i media ser framti-
den för MMA i Sverige ljus ut.
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Muay Thai
Året som gått har varit ett mycket händelserikt år för svensk Thaibox-
ning. Det har genomförts 544 matcher varav 205 i fullkontakt, utan 
några allvarliga skador som följd.

Sverige har även tävlat utomlands vid flera tillfällen, bland annat på NM i 
Finland och på VM i Bangkok, med flera medaljer som resultat.

Vid sex tillfällen under året har det utbildats domare i förbundets regi. 
Kurserna har varit mycket uppskattade vilket kommer att leda till ökad 
kunskap och kvalitet hos den redan kompetenta svenska domarkåren.

Svenska Muay Thaiförbundet, SMTF, fick av kamsportsdelegationen ett 
tillsvidaretillstånd för att arrangera matcher i fullkontakt.

Svenska Muay Thaiförbundet blev invalt i Svenska Budo & Kampsport 
förbundet och fick med detta ett erkännande från Riksidrottsförbundet.
Ordförande, Mats Söderström, blev under VM i Bangkok invald i IFMA 
som Vice President, en utmärkelse som ger Sverige en viktig röst inter-
nationellt.

Det har arrangerats ett flertal stora galor med internationella boxare på 
besök, vilket har ökat populariteten för sporten.
Under november arrangerades en stor professionell gala på Hovet i 
Stockholm, där Rickard Nordstrand lyckades erövra en WMC-titel i 
cruiservikt.
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Shootfighting
Ordförande har ordet
Shootfighting hade ett mycket aktivt år 2009 med ett flertal olika aktivite-
ter. Givetvis är nybildandet av ett förbund mycket stort för idrotten men 
även kärnverksamheten, tävlingarna, har nått helt nya nivåer vilket bådar 
kott inför framtiden!.

Nybildande av förbund
Svenska Shootfightingförbundet har sedan invalet av shootfighting i 
SB&K varit vilande. I samband med årstämman 2009 nybildades för-
bundet i enlighet med de stadgar som är framtagna för underförbund. 
Följande funktionärer valdes på årsstämman 2009:

Styrelse:
Ordförande: Jesper Gunnarson
Vice ordförande: Ulf Silverbern
Kassör: Ian Spurgeon
Sekretare: Jens Östling
Ledamot: Robin Pettersson
Suppleant: Andreas Juhlin
Suppleant: Mathias Kristoffersson

Valberedningen:
Ordförande: Erik Fasth
Ledamot: Niklas Ottosson
Ledamot: Elina Nilsson

Revisorer:
Revisor 1: Nicklas Randquist
Revisor 2: Tobias Rönngren

Instruktörskurser
Under året genomfördes två stycken instruktörskurser, bägge kurser 
avhölls i Göteborg med Anton Mattsson, Frank E Barman och Christof-
fer Wassberg som kursledare.

Tävlingar
2009 genomfördes Svenska Shootfightingligan med 8 tävlingar med 
sammanlagt 174 matcher. På den sista tävlingen korades svenska 
mästare enligt nedan. Noterbart är att den först kvinnliga mästaren 
kunde koras 2009.

Damer 
Light Weight -60 kg
Åsa Landström, Gladius MMA

Herrar
Light Weight -65 kg
Martin Fouda, Pancrase Gym

Welter Weight - 70 kg
Kristoffer Murén, Escalate MMA

Middle Weight -76 kg
Christoffer Wassberg, Gladius MMA

Light Heavy Weight -83 kg
Filip Sandung, Gladius MMA

Cruiser Weight -91 kg
Christoffer Lundqvist, Casear MMA

Heavy Weight +91 kg
Anton Lundström, Escalate MMA
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Tävlingsreglemente
Under året tog styrelsen fram en nytt och uppdaterat tävlingsreglemente 
som nu gäller för shootfightingtävlingarna

Nya klubbar
2008 ökade antalet klubbar från 16 till 25. Under 2009 förväntas ytterli-
gare tillökning av klubbar att ske.

Utsikt för 2010
Under 2010 satsar förbunder bland annat på domarkurser för både po-
äng- och matchdomare. Därtill finns planer för att införa olika stipendier. 

Shorinji Kempo
Ordförandes inledning
En av de viktigaste händelserna för oss som förbund under året var en 
organisationsförändring som SB&K beslutade om på förbundsstämman 
i mars 2009. I och med det så anslöts Svenska Shorinji Kempoförbun-
det (som bildades redan 1993) som ett underförbund till SB&K och 
därmed slapp vi en hel del dubbelarbete med att båda ha en sektion i 
SB&K och ett förbund vid sidan om.

Mycket av året har gått åt till att få till rutiner kring den nya organisatio-
nen, men även en hel del annat har det jobbats med. Hemsidan för 
Shorinji Kempoförbundet har börjat närma sig det vi vill vad gäller utse-
ende och innehåll, men det återstår fortfarande en hel del jobb. Pontus 
Haglund har gjort ett bra jobb när det gäller funktionalitet på hemsidan 
som även innebär en del interna funktioner för att underlätta styrelsens 
arbete.

En av de mest glädjande sakerna under året är att, trots att en fören-
ing har upphört med sin verksamhet, så har det totala medlemsantalet 
ökat. Flera föreningar har också fått igång verksamhet för barn.
Året har också präglats av internationella och nationella tävlingar samt 
internationella möten. Vi har också satsat på utveckling av dangrade-
rade genom att sponsra deltagare med resekostnader på ett mycket 
uppskattat läger i Stockholm för de med 3 dan och högre. Detta är i 
linje med Vision 2020 för Shorinji Kempo i Sverige, som är ett arbete 
som har initierats under året. Med utgångspunkt från många kunniga 
och entusiastiska dangraderade kommer det finnas bättre utrymme för 
ordentlig tillväxt av Shorinji Kempo till 2020.
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Styrelse
Det finns för närvarande 10 Shorinji Kempoföreningar i Sverige. Under 
verksamhetsåret har dessa föreningar representerats i Shorinji Kempo-
förbundet enligt följande:

Ordförande: Anders Pettersson
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Peter Hansen
Kassör: Pontus Haglund
Ledamot: Robert Liljeblad
Suppleant: Stefan Jönsson Levin
Suppleant: Lovisa Axelle Johnson

Valberedningen har varit Alexander Tilly (sammankallande), Charlene 
Lima och Tobias Alm.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten 
(ett som Shorinji Kemposektion och övriga som underförbund) utöver 
årsmötet samt en heldags arbetsmöte. Det har dock varit ett stort antal 
informella kontakter mellan styrelsens medlemmar. Den huvudsakliga 
korrespondensen sköts via e-post eller telefon.

Internationellt arbete
Vid World Shorinji Kempo Organizations (WSKO) General Meeting möte 
på Bali (mötet hålls vart 4:e år) argumenterade Shorinji Kempoförbun-
dets ordförande Anders Pettersson åter igen för en ökad internationell 
likställelse kring träning och utövande av Shorinji Kempo. Arbetet börjar 
bära frukt då att en revidering av nuvarande graderingssystem är på 
gång. Detta kommer att innebära att tid och krav för graderingar kom-
mer bli lika för Japan och övriga delar av världen (teknikkrav har varit 
samma tidigare, däremot skiljer det i tidskrav mellan grader). Troligtvis 
kommer detta att presenteras under nästa år.

Det hölls också möte för alla shibu-cho på Bali. Där liksom vid Ge-
neral Meeting lades stor vikt vid diskussioner på hur Shorinji Kempo 
beskrivs och hur idrottens ”varumärke” används. Man har de senaste 
åren lagt stor vikt från hombus sida att vi presenterar Shorinji Kempo på 
ett enhetligt sätt för att inte blanda ihop det med andra kamparter med 
liknande namn.

I anslutning till sammankomsten på Bali fick Shorinji Kempoförbundet ta 
emot en plakett som tack för femton års aktivt deltagande som natio-
nellt förbund inom WSKO.

Nationella läger
I april arrangerades ett läger av Karlstad Shibu. Som brukligt var 
uppslutningen stor och träningen lade stor tonvikt vid embu-träning till 
utövarnas glädje. Det traditionella sommarlägret i Visby hölls vecka 27 
och samlade många deltagare från landets klubbar för att träna Shorinji 
Kempo i två tretimmars pass under fyra dagar. Visbylägret är speciellt i 
sin karaktär då passen åtskiljs av en längre eftermiddagspaus, då delta-
garna kan njuta av Visby i sommarskrud med sol och bad. I anslutning 
till SM i Göteborg i november hölls också träningsläger. Uppslutningen 
var stor och deltagarna tog villigt åt sig av lärdomarna kring hur Shorinji 
Kempos alla träningsmoment kompletterar varandra med det gemen-
samma syftet att utveckla kenshi i utövandet av Shorinji Kempo som 
självförsvar och som budo.

Läger för dangraderade
Under hösten 2009 hölls två läger för dangraderade. Helgen 17-18 ok-
tober hölls det ett yudansha gasshuku i Karlstad. Lägret fokuserade på 
att träna grundläggande saker på en högre nivå för att stimulera utveck-
lingen av dangraderade. Lägret var öppet för alla dangrader och även 
deltagare från andra länder och medförde deltagande från England och 
Tyskland. Det andra yudansha-lägret hölls i december av Stockholms 
Södra och fokuserade på klubbinstruktörer och höggraderade (från 3:e 
dan) för att under workshop-liknande former utbyta erfarenheter och 
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kunnande om träningsmetoder och hur man kan agera som huvudin-
struktör i en förening.

Tävling
I juli var det VM i Shorinji Kempo på Bali med tävlingar i Embu. VM hålls 
vart fjärde år. Det var första gången VM skulle hållas i Indonesien, som 
är den största nationen inom Shorinji Kempo efter Japan. Det fanns 
planer att Indonesien skulle arrangera VM redan 2001, men pga. av att 
ansågs oroligt blev det Frankrike och Paris istället. Det indonesiska för-
bundet hade jobbat länge med arrangemanget och såg verkligen fram 
emot att stå som värd för övriga nationer. 

Arrangemanget tog dock en litet spektakulär vänding när VM-statusen 
togs bort bara tre dagar innan tävlingarna på grund av bombningarna i 
Jakarta drygt en vecka innan VM-tävlingarna skulle starta. Man fruk-
tade att ett arrangemang med VM-status skulle kunna var ett mål för 
terrorister. Många av deltagarna som planerat att åka fick beskedet så 
sent att de ställde in sin resa när de redan var på flygplatsen. Samtliga 
svenskar var dock redan på plats eller på väg när beskedet om att VM-
tävlingarna ställts in. Efter mycket förvirring och upprörda känslor inbjöd 
det Indonesiska Shorinji Kempoförbundet till ett internationellt tävlings-
utbyte så att redan anlända deltagare skulle få möjlighet att tävla och 
träna med varandra. Övriga delar som diverse möten och träningsläger 
genomfördes dock som planerat.

Vid arrangemanget deltog tio personer från Sverige men på grund av 
skador tävlade bara ett par från Stockholms Studenter shibu.

SM hölls i november och arrangerades professionellt av Göteborg shi-
bu. Nytt för i år var införandet av utmärkelsen Årets Klubb som korades 
genom att samla poäng, dels för placering av tävlande men även för 
antalet deltagare i tävlingen. Detta tillsammans med arrangörernas en-
tusiasm gjorde att SM attraherade fler deltagare än på några år. Framför 
allt var det glädjande att många kyu-graderade var med och tävlade då 
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det vittnar om en föryngring och tillväxt för Shorinji Kempo. Stockholms 
Södra tog hem titeln som Årets Klubb tillsammans med guldplacering-
arna i både dan- och kyu-klassen.

Placeringarna i Yudansha-klassen
1. Alex Tilly, Anders Magnusson & Viktor Karlholm, Stockholm Södra
2. Arnaud Tiquet & Romain Boniface, Göteborg
3. Magnus Gustafsson & Johan Mjöberg, Stockholms Studenter

Placeringarna i Kyu-klassen
1. Ylva Rylander & Chris Cameron, Stockholm Södra
2. Linus Thorelli & Kenneth Svedlund, Stockholms Studenter
3. Sofia Pettersson & Carin von Köhler, Göteborg

Graderingar
Följande personer har under verksamhetsåret erhållit dangrader:
Junkenshi shodan (1:a dan)
2009-02-21
Peter Carlsson och Daniel Andersson, Göteborg shibu
2009-05-26
Johan Lindholm och Peter Spångberg, Bromma shibu

Submission 
Wrestling
2009 har varit ett år då Submission Wrestling har varit starkt på fram-
marsch i Sverige. Så stark att den rentav är den kampsport som växer 
allra mest just nu. I en tid då idrottsrörelsen går bakåt i skuggan av 
finanskrisen, ökar antalet submission wrestling klubbar lavinartat och 
under perioden januari till september var den procentuella ökningen 
hela 72%. SW har gått från att vara en liten oorganiserad undersport till 
att bli accepterad i den Svenska idrottsfamiljen med allt vad det innebär. 
57 klubbar har sökt medlemskap i skrivandes stund. SW är en bred 
sport med såväl elitutövare såsom motionärer. Att träna SW är roligt och 
ger en allsidig funktionell träning. Det är en sport som ständigt utveck-
las med nya tekniker och träningsmetoder och man kan alltid bli bättre. 
Det finns tävlingar för alla åldrar, erfarenhetsnivåer och viktklasser. Med 
dessa förutsättningar är vi i styrelsen övertygande om att vår sport kom-
mer att under 2010 fortsätta att utvecklas och växa runt om i landet!

Styrelsen
Tony Larsson förbundsordförande
Niclas Gustavsson, vice ordförande
Marcus Masip, kassör
Christer Andersson sekreterare 
August Wallén ledamot 
Ricard Carneborn förste suppleant  
Bill Johansson andre suppleant 
Robert Sundel ordförande i valberedningen
Pilo Stylin ledamot i valberedningen
Marie Larsson, ledamot i valberedningen
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Förbundslägret
SSWF arrangerade i somras ett gratis instruktörsläger med tre toppin-
struktörer som var mycket uppskattat av deltagarna som kom från klub-
bar utspridda från Malmö i söder till Umeå i norr. Instruktörerna var Alan 
Finfou, Martin Jansson och Niclas Gustavsson. 

Utbildningar 
Det har sedan slutet av 90-talet arrangerats SW-tävlingar i Sverige. 
Kvalitén på domarna har varit mycket varierande med missnöje hos de 
tävlande, coacher och publik som resultat. Problemet har ofta varit att 
oerfarna personer gör sin domardebut på tävlingar där deltagarna har 
stor tävlingsvana och därmed ställer höga krav på domaren, men även 
hur regler skall tolkas har varit ett återkommande problem. SSWF har 
därför startat domarutbildningar. En första ”pilotomgång” med licensie-
ring av ett tiotal domare har genomförts och fler utbildningar kommer 
2010.

Tävlingsåret
Årets stora händelse var givetvis det historiska första Svenska Mäster-
skapet i SW. Att sporten har fått ett erkännande av Riksidrottsförbundet 
möttes av många glada miner i grappling-Sverige. Tävlingen flöt på bra 
och fick mycket positiv feedback från deltagare och publik.

Det var många underhållande och sevärda matcher. -79 kg klassen var 
späckad av ”kändisar” inom svenska grapplingsfären. Och det visade 
sig också att det var de ”äldre” rutinerade utövarna som var med och 
fightades om finalplatserna. Klubben Gladius från Göteborg visade sig 
vara landets bästa klubb och en av deras killar, den inte helt okände 
Eddy Bengtsson vann både sin klass och den öppna samt blev vald till 
tävlingens bäste fighter.  

Utöver SM arrangerades det ett flertal välarrangerade tävlingar runt om 
i landet såsom Grapplers Paradise och Gameness med flera. På den 
stora galan Fighter Extreme var det superfights i SW. Ligorna Alive och 
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Svenska Grappling Ligan hade under året deltävlingar och finaler med 
sammanräknat över tusen deltagare! Att dela upp de tävlande i erfaren-
hetsklasser verkade vara ett uppskattat drag hos de tävlande.  

Internationellt sett har det också varit svenska framgångar. På FILA VM 
för veteraner som i år låg i Litauen var det tre svenska på plats, Chris-
tian Sandberg, Krzysztof Pencarski och Mattias Awad.  I 84 kg klassen 
lyckades Mattias knipa ett silver och i 96 kg klassen tog Krzysztof guld! 
 
Den 13 december var Sandberg i Fort Launderdale i USA på FILA VM 
och tog där silver efter att i finalen förlorat mot Nicolas Reiner, Frank-
rike.  Ytterligare ett gäng svenskar deltog på BJJ NO-GI Champion-
ship som arrangerades i Los Angeles i början på november. Resultatet 
för svenskarna blev en medalj i varje valör. Arnela Hadzisulejmanovic 
tog brons i klassen för blå/lilabältare, Tony Larsson tog guld i senior 
brunbältesklassen och Jimmy Palander tog silver i klassen för lilabälten 
master.

SW en ren sport
I en tid då skandaler duggar tätt inom idrottsvärlden var det riktigt roligt 
att RF hade dopingkontrollanter på SM och det visade sig att inga fus-
kare hittades!

SM resultat
-60 Damer                
Guld: Linda Lindström, Nacka dojo
Silver: Anny Hammarsten, Katrineholm BJJ
Brons: Maxine Thylin, Nacka Dojo

+60 Damer                
Guld: Caroline Lian, Nacka dojo
Silver: Cecilia Lindström, Ultimate Gym Uddevalla
Brons: Lisa Blomgren, Nyköping kampsportsklubb
-61

Guld: Amir Albazi, Fightzone Sthlm
Silver: Erik Bengtsson, Hilti Uppsala
Brons: Miguel Svensson, Kampsportcentret Linköping

-67
Guld: Martin Hedenbergh, Gladius
Silver: Carl Holmesson, Frontier Checkmat
Brons: Omid Azad, Hilti Stockholm

-73
Guld: Christian Sandberg, Pancrase gym
Silver: Oskar Sollevi, Kaisho
Brons: Jonatan Westin, Stockholm shoot

-79
Guld: Robert Sundel, Frontier Check mat
Silver: Alexis Bexar, Ultimate Gym Uddevalla
Brons: Bahram Seikfani, EGAK

-85
Guld: Joakim Fredriksson, Coloseum
Silver: Martin Lavin, Fightzone Stockholm
Brons: Mattias Awad, Örebro MMA center

-91                
Guld: Arsto Nejat, EGAK
Silver: Alexander Bergman, Hilti Stockholm
Brons: Mats Nilsson, Kaisho

+91                
Guld: Eddy Bengtsson, Gladius MMA
Silver: Mikael Knutsson, Gladius MMA
Brons: Daniel Johansson, Yamasaki
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Öppen viktklass
Guld: Eddy Bengtsson, Gladius MMA
Silver: Mats Nilsson, Kaisho
Brons: Joakim Fredriksson, Coloseum

SW året 2010
Förbundet kommer att fortsätta att arbeta med sin ambition som är att 
submission wrestling ska bli en stor och bred idrott i Sverige. Vi kom-
mer arbeta för att när utövare åker till sanktionerade tävlingar i Sverige 
skall våra utövare mötas av proffsiga arrangörer med kompetenta 
domare och lämna tävlingen med en positiv känsla. Styrelsen kommer 
att tillsätta en domarkommitté för att arbeta med domar och regelfrå-
gor. Under hösten kommer Svenska Mästerskapet arrangeras och ett 
stort antal fristående tävlingar kommer att erbjudas till förbundets alla 
tävlingssugna medlemmar.

Taido
Taidons verksamhetsår har präglats av vårt femte världsmästerskap i tai-
do och att vi äntligen fått bilda ett eget underförbund till Svenska Budo 
& Kampsportsförbundet.

Svensk Taidos grundare avliden
Kauko Korhonen, Svensk Taidos grundare, avled den 9 mars 2009 
efter en längre tids sjukdom. Kauko Korhonen introducerade taido i 
Sverige 1970 då han startade Stenungsunds Taidoklubb Taidokan. 
Kauko hade några år tidigare åkt till Japan för att träna judo men kom 
där i kontakt med taido genom Tomomi Auki i Niigata, Japan. Taidosve-
rige minns och saknar Kauko Korhonen. Han var känd för att hålla sten-
hårda träningar och inspirera sina elever att prestera sitt yttersta men 
samtidigt vara en mjuk och vänlig man. Kauko Korhonen var redan en 
legend under sin livstid och lämnar nu ett tomrum efter sig.

International Taido Convention 
Mellan den 6 och 10 augusti arrangerades taidons nionde internatio-
nella vänskapstävling och det femte världsmästerskapet. Sverige var 
representerat både på de internationella vänskapstävlingarna och på 
taido VM. Totalt besöktes det internationella arrangemanget av ett 60-tal 
taidoutövare och supporters från Svenska Taidoförbundet. För många 
kommer detta att förbli en oförglömlig resa. 

Den 8 augusti, dagen innan VM, arrangerades International Taido 
Friendship Games för nionde gången. Ett flertal svenska deltagare 
deltog och skapade minnen för livet genom att delta i en internationell 
vänskapstävling i taidons hemland Japan. I samband med tävlingarna 
deltog även de svenska taidoutövarna i träningsläger och domarut-
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bildningar. Både på VM:et och vänskapstävlingarna var våra svenska 
domare med och dömde. Även efter VM:et arrangerades ytterligare ett 
specialläger för våra svenska taidokas i Hiroshima, där det gavs möjlig-
heter att träna för höggraderade japanska instruktörer. 

Landslaget
Under året har landslagsledningen bestått av Kristian Hellberg och 
Kristian Ojala som landslagstränare och landslagsledare Annika Nilsson. 
Följande 17 personer var uttagna till landslaget under VM-året 2009: 
Clary Andersson, Anna Cervin, Veera Littmarck, Elin Mellgren, Nasrin 
Mosawi, Maja Trolle, Agnes Wallberg, Daniel Andersson, Robert An-
dersson, Hampus Boo, Robert Ek, Joakim Frederiksen, Per Genberg, 
Akkanat Jensen, Gustav Lundin, Zakaria Maghder och Patrik Persson. 
Landslaget har inför VM haft sju landslagsläger varav ett sommarläger i 
Uddevalla och ett uppladdningsläger i Tsuruoka, Japan inför VM:et 

Taido-VM
Den 9 augusti 2009 i Hiroshima Japan genomfördes taidons världs-
mästerskap. Anna Cervin från Sensu dojo, Strömstad, skrev historia 
genom att bli dubbelmedaljör i våra individuella grenar jissen (kamp) 
och hokei (form) och den förste svenska taidoutövaren med att ta silver 
i individuella grenar. På damsidan placerade sig även damlaget, Anna 
Cervin tillsammans med Agnes Wallberg, Clary Andersson, Nasrin 
Mosawi och Veera Littmarck på prispallen på andra plats i dantai jissen 
(lag kamp). Även herrlaget (Akkanat Jensen, Daniel Andersson, Patrik 
Persson, Robert Andersson och Robert Ek) tog medalj i form av brons i 
grenen dantai jissen.

Sverige var representerat i alla individuella grenar samt laggrenarna; 
dantai jissen, dantai hokei (lag form) samt tenkai (5 mot 1). 

Förbundets verksamheter i övrigt
Under året 2009 har Svenska Taidoförbundet bildats som ett un-
derförbund till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Svenska 
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Taidoförbundets styrelse har under verksamhetsåret 2009 bestått av 
Henrik Johansson (ordförande), Maria Larsson (vice ordförande), Robert 
Andersson (kassör), Veera Littmarck (sekreterare), Royne Rutström (le-
damot) samt Lotta Korths och Marlene Berglöv (suppleanter). President 
i Svenska Taidoförbundet är Mikael Jansson. 

Förbundets verksamhet bedrivs bland annat genom våra olika kommit-
téer: graderingskommittén, PR-kommittén, domarkommittén, tävlings-
kommittén och utbildningskommittén. 

Graderingar 
Under året har graderingskommittén startat sin verksamhet och genom-
fört en utbildningshelg. Syftet är att kvalitetssäkra graderingar och med-
lemmarna i graderingskommittén har rätt att utföra graderingar i Sverige. 
Graderingskommittén är godkänd av Nihon Bugei Taido Soke. Mikael 
Jansson är ansvarig för graderingskommittén. 

Följande dangraderingar har ägt rum under året:
6 dan kyoshi Björn Sjöberg
4 dan renshi Hannes Kannisto
3 dan Daniel Andersson
2 dan Anna Cervin, Daniel Magnusson och Jonny Carlsson
1 dan Agnes Wallberg, Catrine Frisk, Elin Mellgren, Mats-Ola Persson, 
Robert Zetterberg och Zakaria Maghder

Tävlingar
Att ta fram och utveckla tävlingsmanualen och rankingsystemet ligger 
på tävlingskommittén. Ansvarig för tävlingskommittén har Maria Larsson 
varit. Under året har fyra rankingtävlingar arrangerats av föreningar runt 
om i landet samt SM i Stockholm. Anna Cervin tog dubbelt guld även 
på SM i år och Robert Andersson tog guld i hokei och Akkanat Jensen 
kämpade till sig guldet i jissen. 

Utöver rankingtävlingarna har föreningarna arrangerat klubbtävlingar och 

ytterligare två nationella tävlingar. Vidare har även taidons andra distrikts-
mästerskap i Skåne genomförts.  

Annat nämnvärt
Under året har även många uppskattade läger genomförts som Kristi 
Himmelsfärdshelgsläger, ett sommarläger i Malmö, Halloweenläger i 
Göteborg. Svenskar deltog även på ett påskläger i Helsingfors. Samti-
digt som International Taido Convention pågick i Japan deltog taidoför-
eningarna i Skåne i ett uppskattat arrangemang på Malmöfestivalen, där 
Malmöfestivalens besökare erbjöds att bekanta sig med taido. 
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Wushu
Mattias Lindh, ordförande
Så har då verksamhetsåret 2009 passerat. Fort gick det och mycket 
har hänt. Det har hållits utbildningar, tävlats och lagt upp planer inför 
framtiden. Vi har försökt att sakta men säkert sätta ner fötterna och känt 
oss fram som eget förbund, ingen anledning att rusa iväg åt något håll. 

Det är verkligen en ny tid vi går in i och det är viktigt att vi alla är med på 
vad som händer och hur vi utvecklas. Som ett led i det har vi numera 
namnet Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst, förhoppningsvis 
kan det leda till att de som tidigare inte känt sig delaktiga istället kom-
mer med i gemenskapen. Man brukar säga att många bäckar små gör 
en stor å, men om vi envisas med att rinna åt olika håll kommer vi aldrig 
framåt. Ett bevis på att vi är på rätt spår var nog den fantastiska upp-
slutningen på vår andra framtidskonferens. En mycket trevlig helg med 
många givande samtal och goda diskussioner.

Det har varit en ära för mig att få leda sektionen in i en ny tid som för-
bund och ser nu framtiden an med stor tillförsikt.

Förbundets styrelse har under året bestått av 
Ordförande: Mattias Lindh
Vice ordförande: Luciano Macri
Sekreterare: Ebba Lexmark
Kassör: Hanna Sillén
Ledamöter: Petter Sande, Peter Brejcha, Richard Hellström
Suppleanter: Niklas Borgh, Micael Sporre

Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger och hållit två telefon-
möten samt fortlöpande fattat beslut via mail. Förbundet har hanterat 
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inval av nya föreningar och handlagt övriga inkommande nationella och 
internationella frågeställningar.

Ekonomi
Sektionens tillgång har använts i enlighet med vas som budgeterats för 
verksamhetsåret och ingen ersättning har lämnats för styrelseuppdrag.

Utbildning
Den 22 augusti hölls en utbildningsdag om krishanteringsplaner i 
Svenska Budo- Och kampsportsförbundets regi. Mattias, Ebba och 
Hanna deltog tillsammans med representanter från de andra underför-
bunden.

Under 2009 hölls en domarutbildning i sanshou och en i taolu under 
SM och RM i Västerås. Det är ett bra tillfälle att hålla domarutbildningar, 
eftersom de nybakade domarna då får en möjlighet att praktisera i verk-
ligheten, det de fått öva och träna på under utbildningen. Många av de 
som gick domarutbildning, fick också en större inblick i bedömnings-
systemen och en ökad förståelse för vad som ger poäng, respektive 
ger poängavdrag eller inga poäng alls. 
 
Ytterligare en domarutbildning i sanshou hölls för T.I.A., i Växjö. Detta 
eftersom föreningen ville se till att ha licensierade domare till sina egna 
förenings- och klubbmästerskap. I den mån förbundet har möjlighet att 
skicka utbildare till enskilda föreningar, kräver detta också att förening-
arna betalar reseersättning, plus kost och logi för domarutbildarna. Om 
flera klubbar eller föreningar är intresserade av att på detta vis stärka sin 
egen kompetens finns ju alltid möjligheten för dem att gå samman om 
arrangemanget för att på detta viset minska kostnaderna. 

Internationellt arbete
22 juli – 6 augusti representerade Mattias förbundet vid International 
Goushu Festival, en stor internationell festival i Hong Kong med täv-
lingar, uppvisningar, utställningar och seminarier. Temat för seminarier 

och diskussioner var kinesisk kampkonst i framtiden. Hur utvecklingen 
sett ut och åt vilket håll man tror sig vara på väg. Goda kontakter knöts 
med representanter både från kinesiska och europeiska organisationer.

Landslagsledning 2009
Anders Persson, sanshou och Nicklas Sigurdh i taolu.

Wushu VM Toronto
Årets VM gick av stapeln i Toronto, Kanada, 22-29 oktober. Det största 
VM hittills där73 IWUF medlemsländer fanns representerade och Sve-
rige deltog med 5 av 567 tävlande. De länder som vann mest guldme-
daljer var 1) Kina - 14 guld, 2) Iran – 5 guld, 3) Hong Kong, Kina – guld 
och 4) Ryssland – 3 guld.

I taolutävlingen hamnade Sverige i mitten av resultatlistorna. Zackarias 
klarade tyvärr inte av att slå sin 12e plats från -08 i JianShu utan slutade 
som nr 15. Beisha och Cecilia deltog för första gången och gjorde bra 
ifrån sig. 

Nils Widlund vann mot Vitryssland i åttondelen, men förlorade mot i Iran 
i kvartsfinalen. Kevin Arroyo förlorade tyvärr sin första match mot Vene-
zuela.

Li Min Hua deltog som domare i taolu och blev uttagen till det ärofulla 
uppdraget att bedöma de svårast momenten i de moderna tävlings-
formerna. Det känns skönt att vi har en svenska med i den absoluta 
domartoppen.

Truppen till VM
Team Leader: Nicklas Sigurdh
Coach (sanshou): Anders Persson
Sanshou: Nils Widlund , Kevin Arroyo
Taolu: 
Cecilia Moberg – JianShu, ChangQuan
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Beisha Saied – DaoShu, GunShu, ChangQuan 
Zackarias Westerberg – JianShu, ChangQuan

Framtidskonferens
Helgen den 21-22 november hölls en framtidskonferens i Stockholm 
Två dagar fullspäckade med samtal och diskussioner kring frågeställ-
ningar om förbundets framtid. 23 föreningar var representerade. Lör-
dagskvällen avslutades med en 3-rätters middag på restaurant Stock-
holm Fisk. Kort och gott en mycket trevlig helg där vi fick knyta nya 
kontakter och se att det är en stor bredd på utövandet i landet. Stort 
tack till alla föreningar som deltog.

Nya föreningar
Wingchun Academy Association, Stockholm
TIA Borås Kung-Fu Qigong och Sanshou klubb
Kalmar Kung Fu – Kickboxning S-1 K-1 Klubb

Varmt välkomna in i förbundet!

Resultat

SM
Sanshou damer – Klass A
-56 kg: Jill Idh, Stockholm Kickboxning
-60 kg: Maria Olsson, Södermalms Shaolin

Sanshou herrar – Klass A
-75 kg: Björn Kjöllerström, Södermalms Shaolin
-80 kg: Arte Chernin, Olympia Kickboxning
-85 kg: Ronnie Magnusson, TIA Vetlanda
+90 kg: Ludvig Friberg, Stockholm Kickboxning

Taolu damer
Samtida Handform (uppvisning): Annette Bergstöm, RenYi WuShu

Ungdom Samtida Handform: Kathrine Wang, Shaolin Si Wushu Guan
Ungdom TaijiQuan: Kathrine Wang, Shaolin Si Wushu Guan

Taolu herrar
Samtida Handform: Zackarias Westerberg, Gnesta Wushu
Herrar Öppen klass Handform: Joakim Petterson, RenYi WuShu
Herrar Samtida kort vapen: Zackarias Westerberg, Gnesta Wushu
Herrar Samtida långt vapen: Besha Saied, Li Min´s TaiJi/Svärd Akademi
Herrar Öppen klass kort vapen: Eric Ackewall, Shaolin Si Wushu Guan
Herrar Öppen klass långt vapen: Per Ögren, Umeå Hung Gar Kwoon
Ungdom Samtida Handform: Martin Drangel, Quan Fa

RM
Sanshou damer
Junior -52 kg: Soumia Mehnaoui, Södermalms Shaolin
Junior -55 kg: Soumia Mehnaoui, Södermalms Shaolin

Sanshou herrar
Ungdom -44 kg: Rickard Svart, Pitbull Boxing Club Västerås
Ungdom +52 kg: Charbel Özer, Westerås Tai Nui
Junior -56 kg: Akram Ashirov, Westerås Tai Nui
Junior -65 kg: Roy Alvarez, Södermalms Shaolin
Junior -70 kg: Aziz Ashirov, Westerås Tai Nui
B-klass -60 kg: Reza Housseini, Westerås Tai Nui
B-klass -65 kg: Andreas Bjerenius, Quan Fa Jönköping
B-klass -70 kg: Robert Wievegg, MMA Västerås
B-klass -75 kg: Vahid Nouri, Örebro Kung Fu Toa
B-klass -80 kg: Peder Karlsson, Westerås Tai Nui
B-klass -90 kg: Johnny Olsson, Choy Lee Fut
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