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Förord

Vi bestämde oss för att kalla 2011 för Elitåret – och nog blev
vi sannspådda. Hela 64 medaljer i internationella mäster-
skap lyckades våra idrottare samla ihop. Det är ett rekord
med bred marginal mot förra årets rekord, som var 51.
Självklart är det ingen  annans förtjänst än eliten själv, men
vi drog vårt strå till stacken.

Regeringens elitstöd, som förmedlas genom RF, har en
särskild del riktad till enskilda framgångsrika idrottare.
Vår portion av den kakan ökade från 191.000 år 2010 till
905.000 detta verksamhetsår. En ordentlig trave pengar
som gör det möjligare för våra tävlande att satsa på sin
idrott och förbereda sig rätt för mästerskapen. Det har sä-
kert spelat roll.

Det här året har vi också sett ett definitivt genombrott
i medias bevakning av våra idrotter, som förr om åren var
styvmoderlig, om ens det. Nu hänger tidningar och TV på
låset, håller sig informerade om vad vi har på gång och är
pigga på att rapportera om de många bragderna.

Det är följden av en enveten strategi från vårt håll, men
vi häpnar själva över dess snabba framgång. Och nog sti-
mulerar det våra idrottsstjärnor att äntligen behandlas just
som stjärnor.

En stor andel i denna ljusning har Kampsportsgalan,
som under verksamhetsåret ägde rum för blott andra
gången och ändå har blivit något av en institution, som
våra idrottare gläds inför och media pratar om med respekt
och nyfikenhet. Vår första tanke med att starta galan var att
om inte omvärlden firar våra stjärnor ska vi i alla fall göra
det ordentligt själva – för deras skull, men också för att
världen är så funtad att det smittar.
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Det har visat sig att vi också där blev sannspådda. Så
det är svårt att bevara den ödmjukhet som är en kärna i
våra idrotters åldriga och nobla traditioner.

Men det finns förstås malört i glädjebägaren. Vi gjorde
också 2011 till ett antidopingår och det visade sig angelä-
get. Vi har fått en del dopingfall under året. Det är sorgligt.
Än sorgligare är att en del av dessa är kopplade till kost-
tillskott, som det är stor risk att idrottare tagit utan att för-
stå att några av dessa, från samvetslösa tillverkare och
distributörer, innehåller dopingklassade substanser – ofta
utan att det redovisas i deras innehållsförteckningar.

Så vi har försökt vara riktigt högröstade om denna risk,
för att alla i våra led ska höra våra varningar. Jag har gott
hopp om att det ska fungera. På sistone har även andra
krafter i samhället reagerat på dylika kosttillskott och gått
in i striden mot dem. Förhoppningsvis ska de snart vara
historia, men tills dess är det viktigt att vi fortsätter med
våra högljudda varningar.

Så jag ber er allihop att deltaga i den angelägna kam-

Stefan Stenudd med fusklapp på Kampsportsgalan. Foto: Hamid
Shokatyan.
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pen. Det ska väl inte vara någon match för kampsportare
att segra i den striden?

En annan sorglighet är att kyokushin fortfarande inte
har fått sitt SM, för att vi befinner oss i strid med Svenska
Karateförbundet om det och RF avvaktar. Det är skandalöst
och drabbar dem som inte har minsta skuld i saken: kyoku-
shinutövarna, som likt alla andra idrottare ägnar en stor
del av sina liv åt att öka sina prestationer och har all rätt i
världen till medaljerna.

Så vi ger oss inte, aldrig i livet. Kyokushin ska ha sitt
SM.

Men nu ska vi inte låta de återstående tuvorna stjälpa
hela lasset. Svensk budo och kampsport går från klarhet till
klarhet. Vi blir mer omtalade, vi ökar (34.264 medlemmar
2010, 36.873 år 2011) där idrottsrörelsen i allmänhet mins-
kar, vår medaljskörd växer så det knakar, våra statsanslag
närmar sig äntligen de nivåer vi länge har varit berättigade
till. Vi har all anledning att se framtiden muntert an.

Den 10 mars 2012
Stefan Stenudd

förbundsordförande
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64 VM- och EM-medaljer 2011

Efter 2010 års fantastiska medaljskörd, som precis passe-
rade antalet år i förbundets jubileum, vågade vi knappast
hoppas på en repris 2011. Det var också trögt med medal-
jer under årets första månader – men det berodde på att de
internationella tävlingarna inte ägde rum förrän senare på
året. Så fort det skedde rullade medaljerna in.

År 2011 inte bara tangerades jubileumsåret, utan med
väldig råge. Totalt 64 medaljer i officiella internationella
mästerskap – varav 14 guld! Det är en alldeles obegriplig
framgång, fullständigt unik i den svenska idrottsrörelsen.

Här är alla våra medaljörer:

Guld
Madeleine Vall, EM i thaiboxning i Turkiet – 60kg
Den 28:e april klev Madeleine Vall från Halmstad in i ring-
en mot vitryskan Katsiaryyna Viaryha. EM-finalen blev en
spännande historia där svenskan drog det längsta strået.
Vall blev Europamästarinna och det efter otaliga år av no-
sande på den absoluta världseliten.

EM-framgången kunde dock inte följas upp på höstens
VM, där Vall fick tufft motstånd tidigt. Men 2011 är ändå
året då Vall tog ett kliv ytterligare närmare de allra främsta
i världen.

Kyudolandslaget, EM i kyudo i Wien, lag bestående av Jan Graaf,
Lazlo Hennyey och Tommy Radesäter
Sveriges lag i kyudo svarade för en enastående insats un-
der EM i Wien i maj. Sverige visade upp en otrolig prick-
säkerhet och en oerhört fokuserad kyudo. När tävlingen
summerades hade svenskarna, som på förhand var medalj-
kandidater, seglat upp som Europamästare.
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EM blev en ordentlig nagelbitare och Sverige stannade
på 17 träffar – endast en före storfavoriterna Tyskland och
hemmanationen Schweiz.

Sara Widgren, EM i ju jutsu i Maribor
Ett av svensk kampsports största framtidshopp. Widgren
från Nacka utanför Stockholm gjorde sitt allra första EM
som senior. Hösten innan hade hon gjort sitt första VM
som senior – och slutade femma.

I EM hade Sara målsättning om medalj. Den både in-
friades och kryddades lite extra. Den då 19-åriga super-
talangen detroniserade allt och alla. Inte ens den välmeri-
terade spanjorskan Maria Merino hade något att sätta emot
i finalen.

Sara vann inte bara EM-guld under sin sista junior-
säsong: hon kom trea på senior-VM och försvarade sitt
guld i Junior-VM.

Sara Widgren, Junior-VM i ju-jutsu
Se ovan.

Shorinjikempo-laget, EM i Monaco. Laget: Alex Tilly, Anders
Magnusson och Viktor Karlholm
Lite i det tysta åkte det svenska herrlaget i shorinjikempo
till EM i Monaco. Och de flerfaldiga svenska mästarna Alex
Tilly, Anders Magnusson och Viktor Karlholm bildar van-
ligtvis ett mycket starkt svenskt lag i shorinjikempo. Det
bevisades än en gång under EM i Monaco där svenskarna
var bättre än allt annat motstånd.

Detta trots att man tävlade i den högsta klassen, 3 dan
och uppåt. Resultatet är en mycket stor framgång för
svensk shorinjikempo

Mikael Knutsson, EM i submission wrestling i Odessa
Den store göteborgaren Knutsson har legat långt fram i
både EM och VM förr. Därför var det ingen större över-
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raskning att han tillslut, rätt komfortabelt, kunde vinna EM
i Odessa i -110-kg.

Knutsson hade under 2011 ett mycket fint år och vann
även medalj på VM under hösten.

Taidolandslaget, EM i taido, herrjissenlaget (Akkanat Jensen,
Daniel Andersson, Sylvester Sandin, Joakim Frederiksen, Tom-
my Pham)
Taido är en relativt liten sport, men den bjöd på stor under-
hållning under EM i Frankrike. Det svenska herrlaget i
jissen var uträknade innan tävlingen, då det gick trögt och
tungt för herrarna individuellt. Istället var det Finland som
var favoriter – men när länderna möttes bjöds det på en
klassisk svensk taidoframgång.

Vinnaren i mötet Sverige-Finland skulle gå en ren
guldmatch mot betydligt beskedligare motståndet Frank-
rike. Svenska laget slöt sig samman, på klassiskt svensk
idrottsmanér och lyfte mot oanade höjder – tillsammans.

När Daniel Andersson vann mot finske storstjärnan
Korhonen säkrade västkustare Andersson också guld-
matchen för svenskt vidkommande – och mot Frankrike
gjorde Sverige bara det man skulle: vann.

Det blev ett guld som på förhand bara sågs som en
hägring.

Sanja Trbojevic, VM i thaiboxning, -67kg
Av alla svenska genombrott under 2011 är det nog svårt att
finna en mer tydlig utvecklingskurva än den Malmötjejen
Sanja Trbojevic hade. Hon ställde upp, okänd även inom
thaiboxningskretsar, i SM-kvalet i Varberg. Där mötte hon
kickboxningsstjärnan Caroline Ek.

Med nästan otäckt taktiskt kunnande fick hon den
matchen dit hon ville – och det skulle visa sig senare att
inte enbart Caroline Ek hade bekymmer med Trbojevics
precisa clinch…

Trbojevics SM-framgång medförde att hon togs ut till
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landslaget för första gången och sedermera VM i Uzbeki-
stan. Väl där hade hon ingen större lust att bara se och lära
– hon ville lära ut. I finalen pulveriserade Sanja en marock-
anska och en ny svensk kampsportsstjärna var född.

Elina Nilsson, VM i thaiboxning, -71kg
Polisstudenten Elina Nilsson har tillhört toppskiktet inom
svensk thaiboxning i flera år. Hon hade innan VM i Uzbe-
kistan stått på VM-prispallen förr – men aldrig högst upp
på den.

Nilsson tog sig fram till final mot kroatiskt motstånd
genom en stabil thaiboxning, med en känsla av att hon
hade ytterligare en växel till att lägga in.

I finalen var Elina urstark och det så efterlängtade gul-
det vanns tillslut.

Sara Svensson, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
VM i submission wrestling blev ett medaljtätt svenskt mäs-
terskap. Sara Svenssons utveckling har de senaste åren pe-
kat alltmer uppåt och under VM i Belgrad lyckades hon
pricka formtoppen perfekt.

Det blev ett strålande svenskt guld i NoGi, klassen
utan dräkt, och Svensson fick lite ett internationellt erkän-
nande genom guldmedaljen.

Mats Nilsson, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
Den finurlige och mycket sympatiske helsingborgaren
Mats Nilsson lyckades även han strålande under VM i Bel-
grad – och passade på att skriva ett stycke svensk idrotts-
historia också.

Nilsson lyckades med bedriften att försvara sitt VM-
guld, något ingen annan svensk i submission wrestling
gjort förut. Nilssons VM-framgång blir än större om man
betänker att han även lyckats väl med en proffssatsning
inom MMA, vid sidan om sitt SW-satsande.
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Therese Gunnarsson, VM i kickboxning, K-1
Ännu en stor kampsportsprofil och världsmästare från
Helsingborg. Men Gunnarssons framgång var allt annat än
väntad – in i det sista visste hon inte ens om hon skulle
kunna tävla alls på VM.

Under våren bröt Gunnarsson armen, två gånger dess-
utom, och tvingades till lång vila och rehab. Det var inte
mer än knappt en månad innan VM i Makedonien som lä-
karen gav henne klartecken att börja träna för fullt.

Med en dåres envishet tränade hon upp sig och under
VM lyste det både revanschlust och glädje om Gunnarsson.
Hon tog sig vidare hela vägen till VM-final, där hon ställ-
des mot turkiskan Koblay.

Och den turkiska världsstjärnan tog snabbt tag i mat-
chen och inför sista ronden var Gunnarsson tvungen att gå
på knock – vilket hon mäktade med. Det blev en klassisk
svensk knock – och det första VM-guldet i karriären för
Gunnarsson.

Karin Edenius, VM i kickboxning, Light contact
Den pratglada norrländskan (!) numera bosatt i Uppsala
har länge och väl varit ett svenskt toppnamn i kickboxn-
ingens light kontakt. Dock hade Karin Edenius innan
Makedonien-VM aldrig vunnit ett VM-guld tidigare – trots
stora internationella framgångar.

Men under några förtrollade dygn förvandlades Karin
Edenius till världens bästa. Och det hela började oerhört
lovande och vägen fram till final var en ren njutning.

Edenius bollade gris med motståndet – men i finalen
väntade regerande världsmästarinnan Ana Znaor från Kro-
atien.

Efter en furiöst stark inledning tog Edenius inte bara
tag i taktpinnen – det fanns bara en ute på mattan. Znaor
backade då Edenius gick fram och det blev en förkrossande
seger och ytterligare en svensk världsmästarinna.



15Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Mikael Bäckström, VM i kickboxning, light contact
Veteranen som kallas ”Bäckis” och har ett förflutet som
amerikansk fotbollsspelare deklarerade tidigt att VM i
Makedonien var hans sista stora mästerskap.

Och faktum är att en idrottskarriär knappast kan kny-
tas ihop på ett bättre sätt än det som hände Bäckström. Ef-
ter en tilltrasslad situation i finalen mot en ryss fick Bäck-
ström in ett par träffar och de repade sig ryssen aldrig ifrån.

Det blev ett efterlängtat VM-guld och en ytterst värdig
sorti från kickboxningsmattan för den sympatiske Bäck-
ström.

Silver
Johanna Rydberg, EM i thaiboxning i Turkiet - 51 kg
EM i Turkiet blev lite av ett internationellt genombrott för
den kompetenta Johanna Rydberg. Rydberg inledde strå-
lande mot en bulgariska för att sedan i semifinal bjuda på
en imponerande vändning mot hemmahoppet Özlem San
från Turkiet. I final ställdes hon mot norska världsfightern
Fatima Pinto, som blev för svår den här gången. Rydberg
hade annars en enorm utveckling under 2011.

Lazlo Hennyey, EM i kyudo i Schweiz
Efter en lyckad lagtävling med 90 % träffar för Hennyey
klev han som ende svensk in i den individuella EM-täv-
lingen som en av 21 skyttar. Och med en högklassig kyudo,
med träffprocent på 80, tog den timide och trevlige svens-
ken en silverpeng – och med det en stor svensk internatio-
nell framgång.

Mikael Marffy, VM i BJJ i USA, adultklassen
Redan i VM:s första match ställdes Marffy från Malmö mot
svårast tänkbara motstånd – den regerande mästaren Ja-
mes Puopolo. Svensken visade ingen pardon och vann.
Och fortsatte framgångsresan med vinst i både kvartsfinal
och semifinal. Det blev VM-final, där ett oturligt axellås
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blev förödande. Men VM-silver för den forne svenske
judolandslagsmannen.

Ida Hansson, VM i BJJ i USA
Även Ida Hansson gjorde ett enastående världsmästerskap.
Brun- och svartbälten var hopslagna under VM för da-
merna, men Hansson överraskade oss alla med att gå hela
vägen till final. Där tog det emellertid stopp, men oj vad
imponerande silvermedalj för Hansson.

Anny Hammarsten, EM i submission wrestling i Odessa
Trots en ”mellansäsong” för den smått legendariska Katri-
neholmstjejen Hammarsten blev det ett silver på EM i sub-
mission wrestling i Odessa. Hammarsten, som trots allt
hade svårt rent tekniskt, lyckades väl ut och silvermedaljen
var ändock en framgång.

Sara Svensson, EM i submission wrestling i Odessa
Ytterligare en av alla duktiga submission wrestlingtjejer
som lyckades ta medalj under 2011. Svensson har etablerat
sig i toppen på allvar och silvermedaljen var en försmak av
vad vi kan förvänta oss en tid framöver nu.

Dusanka Bozovic, EM i submission wrestling i Odessa
Bozovic har varit med ett tag nu och det kändes inte mer än
rätt att även hon lyckades väl under detta EM. Hon inledde
dock EM med en förlust mot en polska, men därefter säk-
rades silvret via en fin vinst mot en serbiska.

Martin Lavin, EM i submission wrestling i Odessa
En skada satte bryskt stopp för Lavins tävlingssatsande
under 2010, men under fjolåret var Lavin tillbaka – och det
med besked. Det blev dubbla mästerskapssilver, ett VM-
och ett EM-silver, för Stockholmaren.
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Martin Lavin, VM i submission wrestling
Se ovan.

Anna Cervin, EM i taido
Sveriges, kanske genom tidernas största taidostjärna, var
tillbaka i landslaget till EM i Angers. Hon siktade högt i
både hokei och jissen, men hade i detta mästerskap inte
marginalerna på sin sida fullt ut. Hon var snubblande nära
guldet i hokei – men föll på det berömda håret. En levande
legend, som betyder ofantligt mycket för taidon i Sverige.

Akkanat Jensen, EM i taido
”Net” som han kallas imponerade stort under de individu-
ella jissentävlingarna under EM. Han höll också jämna steg
med finske storstjärnan Korhonen i finalen. Många me-
nade efter matchen att Akkanet Jensen var den moraliske
vinnaren, och i Jensen har Sverige ett framtidsnamn. Helt
klart.

Taidodamlaget i jissen, EM i taido (Anna Cervin, Elin Mellgren,
Emelie Roos, Julia Skäär, Nasrin Mosawi)
Förlorade stort EM-finalen i lag mot Finland, men då var
redan truppen ordentligt stukad i både trötthet och skador.

Takao Momiyama, EM i Jodo, Stevenege - 6 danklassen
Sveriges högst graderade under EM i Stevenage svarade
också för ett mycket fint mästerskap. Momiyama är en
stjärna som kommer att ge Sverige fler anledningar att jub-
la i framtiden. EM-silvret var förstås en ypperlig prestation.

Jesper Waldestål, EM i jodo, Stevenege 1:a danklassen
Har varit rena medaljmaskinen under ett par säsonger nu
och många trodde nog att det nu var dags för Falkenbergs
stolthet att stå överst på en prispall. Men Jesper Waldestål,
som åter svarade för en stabil insats, fick nöja sig med ett
EM-silver.
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Annie Eriksson, VM i thaiboxning, -45kg
Malmötjejen Eriksson blev Sveriges första finalist under
VM i Uzbekistan. Hon svarade för en bra turnering men
mot thailändskan Promma tog det stopp i finalen.

Jessica Isaksson, VM i thaiboxning, -54kg
Umeås bidrag till VM i thaiboxning var Jessica Isaksson
som i final mot en rysk motståndare fick se sitt hägrande
guld försvinna upp i rök. Men ytterligare en fin prestation.

Maria Olsson, VM i thaiboxning, -57kg
Odjuret från Södermalms Shaolin siktade högt i VM – det
räckte till ett silver. Hon vann två matcher på sin väg till
finalen, där polskan Joanna Jedrzejcyk blev för svår.

Lina Länsberg, VM i thaiboxning, -63,5kg
Har varit med och vunnit medaljer förr och under VM sva-
rade hon för ytterligare en. Hon visade prov på fin teknisk
thaiboxning vilket tog henne fram till final, där hon emel-
lertid fick nöja sig med ett silver.

Alex Tobiasson Harris, VM i thaiboxning, -75kg
En skräll. Och ändå inte. Men en av svensk thaiboxnings
största manliga framgångar någonsin på ett A-klassmäs-
terskap blev det för göteborgaren. Knappt en ihärdig mag-
sjuka kunde stoppa Harris, som virvlade igenom mäster-
skapet fram till final. Där stod han, trots magsmärtor, för
ett tufft motstånd och den sedermera ukrainske världsmäs-
taren Nikiforov fick slita hårt för guldet. En silvermedalj
som ger svensk thaiboxning lite arbetsro och framtidstro.

Christian Sandberg, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
Sandberg är veteranen som mer eller mindre prenumererar
på pallplatser i mästerskap och utan GI blev det ett VM-sil-
ver under ett lyckat mästerskap i Belgrad.
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Mikael Knutsson, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
När Knutsson är bra, då är han nästan ostoppbar. Och un-
der VM blev han bara slagen av en motståndare, men ett
stiligt VM-silver kan meriterade Knutsson tillägga på sin
CV.

Maria Olsson, VM i kickboxning, K-1
Bara ett par veckor efter VM-silvret i thaiboxning fortsatte
Maria Olsson sin fantastiska medaljresa och säkrade i och
med kickboxningssilvret sin tredje VM-medalj i den tredje
idrotten på 39 dagar. Ytterst nära en finalvinst, men snöp-
lig förlust med domarsiffrorna 1-2.

Fredrik Widgren, Junior-VM, ju jutsu
Lillebror Widgren spås liksom storasyrran Sara en lysande
ju jutsuframtid. Junior-VM blev en stor svensk framgång
och Fredrik Widgren visade med eftertryck att han blir att
räkna med framöver.

Isabelle Vistam, Junior-VM, ju jutsu
En något otippad medaljör. Vistam hade 2011 en närmast
ofattbar utveckling och efter JVM lovordades hon stort och
högt av allt och alla. Ytterligare framtidshopp.

Cecilia Wallin, U22-EM i kyokushin
Sverige fick sent under året ytterligare en U-EM-medalj då
kyokushinhoppet Wallin kämpade till sig ett silver. Hon
svarade för ett bra mästerskap och blir spännande att följa
under kommande säsonger.

Brons
Johan Isberg, EM i kyokushin i Vilnius – kata
Efter enträgen skada gjorde Johan Isberg ändå comeback i
EM i Vilnius. Isberg, som är bäste svensk katamässigt ge-
nom tiderna efter sitt silver från 2005, noterades åter för en
topplacering. Det blev ett brons till samlingen, och med



20 Verksamheten 2011

tanke på skadeperioden innan får bronset anses som en
mycket fin prestation.

Miriam Ekvall, thaiboxnings-EM (juniorklass) i Turkiet
Halmstad Muay Thai har ett stort framtidslöfte på dam-
sidan i denna Ekvall. Tyvärr blev junior-EM inte riktigt vad
hon hade tänkt sig – det blev förlust i debutmatchen och ett
brons istället för ädlare valörer.

Martin Hedenbergh, EM i submission wrestling i Odessa
Greven som han kallas har länge varit i både Sverigeelit
och världselit, vilket åter förkunnades under submission
wrestling-EM i Odessa. Hedenbergh svarade för ett fint
mästerskap och slutade tillslut trea i -70kg-klassen.

Philippe Nicole, EM i submission wrestling i Odessa
Under 2010 växte Nicole till sig ordentligt, gjorde ett finfint
VM och det red han vidare på under EM i Odessa. Han
vann sina två inledande matcher, men i den tredje kom en
förlust som sedermera innebar ett bärgat brons.

Mats Nilsson, EM i submission wrestling i Odessa
Nilsson hade under denna period en rad tunga match-
ningar i kroppen. SM, sin proffssatsning i MMA och lite
till. Ändå gick det hyfsat under EM, där Nilsson slutligen
blev trea. Hans stora stund skulle sedan komma på VM…

Christian Sandberg, EM i submission wrestling i Odessa
Veteran som fortsätter att leverera mästerskapsmedaljer.
Sandberg svarade för ett stabilt mästerskap, som så många
gånger förr. Och han skulle även visa framfötterna under
hösten…

Elin Mellgren, EM i taido, hokei
Många menade att Elin Mellgren från Uddevalla svarade
för EM:s mest fokuserade hokei. Det räckte till ett brons,
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hennes första internationella mästerskapsmedalj.

Robert Wåhlander, EM i jodo, Stevenege, mudanklassen
I historiens tionde EM i jodo lyckades FSKA:s Wåhlander
att vinna ett brons i mudanklassen. Mästerskapet gick i Ste-
venage i England.

Marijeta Milic, VM i thaiboxning, -48kg
När VM i Uzbekistan avgjordes var Milic med och bidrog
med sitt brons till att Sverige blev utsedd till bästa nation
på damsidan i VM. Milic är ett framtidsnamn.

Johanna Rydberg, VM i thaiboxning, -51kg
Helsingborgstjejen Rydberg hade ett bra 2011 och tog stora
kliv fram i sin thaiboxning. Det renderade tillslut i ett fint
VM-brons.

Madeleine Vall, VM i thaiboxning, -60kg
Hade stora förhoppningar på sig, inte minst efter EM-gul-
det, men i VM gick det tyngre för Halmstad Muay thais
stora stjärna. Ändock ett VM-brons.

Abdouile Joof, VM i thaiboxning, -81kg
När Abbe Joof är bra finns det få som överglänser honom.
Vem minns exempelvis inte när Joof pressade Kyshenko.
Men under VM fick den sympatiske stockholmaren nöja
sig med ett brons.

Anny Hammarsten, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
Efter ett närmast magiskt 2010 blev 2011 något av ett mel-
lanår för Anny Hammarsten. VM i Belgrad blev inte riktigt
vad hon hade tänkt sig. Men ett brons vann hon i NoGi.
Hon vann även brons med Gi.

Anny Hammarsten, VM submission wrestling Gi, Belgrad
Se ovan.
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Charles Haddad, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
IK Södras Haddad svarade för ett fint mästerskap och
vann, lite i skymundan, en fin bronsmedalj i både NoGi
och med Gi.

Charles Haddad, VM submission wrestling Gi, Belgrad
Se ovan.

Eddy Bengtsson, VM submission wrestling NoGi, Belgrad
Comebackande Eddy Bengtsson var inte långt från final-
match, men fick nöja sig med ett VM-brons.

Maria Engqvist, EM i iaido, shodanklassen
FSKA:s Maria Engqvist hade ett fint 2011, som ringades in
med en bronsmedalj i shodanklassen under mästerskapet i
Andorra.

Maria Olsson, VM i sanshou (wushu), Ankara
En av ”Odjurets” tre VM-medaljer i tre olika idrotter under
39 dagar. Olsson gjorde ett fint sanshou-VM, men föll lite
snöpligt i semifinal och fick med sig ett brons.

Sara Widgren, VM i ju jutsu, Colombia
Som Widgren slog igenom 2011 och självklart slår nog VM-
bronset i Colombia högst. Sverige har fått en ny världs-
stjärna i ju jutsu.

Ida Sihvonen, VM i kickboxning, KL
I sitt första internationella mästerskap lyckades Ida Sivo-
nen väldigt väl och vann ett brons. Vi lär får höra mer av
henne framledes.

Marcus Olsson, VM i kickboxning, KL
Landskronasonen Marcus Olsson vann sin kvartsfinal i
VM, men förlorade sedan en mycket jämn semi och fick
med sig ett brons från Makedonien.
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Mikael Bäckström, VM i kickboxning, KL
Vetereranen Bäckström gjorde sitt sista mästerskap – och
som han fick avsluta mästerskapstävlandet. Bronset i KL
skulle följas upp med råge lite senare under VM.

Joakim Wallberg, Junior-VM, ju jutsu
Sverige gjorde ett fenomenalt JVM i ju jutsu och Wallberg
visade framfötterna. Ett fint brons.

Johanna Sand, Junior-VM, ju jutsu
Sand räknas som en stor talang, lite i skuggan av Sara Wid-
gren. Och under JVM fick vi alla se varför. Brons och nu
spås Sand en lysande framtid.

EM-laget i taido. Foto: Jonathan Broberg.
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Guld, silver och brons i taido-EM
Jonathan Broberg

Det svenska taidolandslaget svarade för ett fint EM. När
mästerskapets sista domslut delats ut förkunnade det att
Sverige blivit Europamästare i lagjissen, att damernas lag
plockade silvret, att Akkanat Jensen vann individuellt sil-
ver i jissen, att Anna Cervin vann silvret i hokei och att Elin
Mellgren vann brons i samma klass.

– Jag är både glad och stolt. Vi har gjort ett bra mäster-
skap på det stora hela, säger landslagscoach Kristian Ojala
till budokampsport.se.

EM i Angers är över. Sveriges mästerskap var både
upp och ner. Men när dagen summerades landande me-
daljskörden på fem vunna medaljer, två i lag och tre indi-
viduella.

Det blev ett EM väl värt att minnas. Dagen inleddes
med att både Anna Cervin och Elin Mellgren plockade var-
sin medalj, silver respektive brons, i hokei (form).

– Jag är jätteglad, jättelycklig. Samtidigt är jag helt tom,
det är mycket känslor just nu. Det blev en revansch för mig
och det är en otrolig känsla, sade en tårögd Mellgren just
efter sin efterlängtade första internationella mästerskaps-
medalj.

Jensen vann silver individuellt i jissen
I damernas jissen gick det tyngre. Samtliga förutom

Anna Cervin fick respass redan efter första matchen. Cer-
vin tog sig till bronsmatch, men förlorade där knappt. För
herrarna gick det lite bättre. Allra bäst presterade Akkanat
Jensen, som efter en tuff semifinal mot landslagskollegan
Philip Högberg, pressade den finska storstjärnan Antti
Korhonen rejält i finalen.

– Många menar att jag skulle ha vunnit den matchen.
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Jag tyckte själv att jag var bättre än honom och att jag träf-
fade honom mer, men jag är väldigt nöjd med en silverme-
dalj, log han stort och brett.

I damernas lagjissen hade Sverige problem mot Fin-
land. Svenskorna lyckades inte mobilisera tillräckligt och
fick helt enkelt jöja sig med en silverpeng.

Bättre gick det då för herrarna. Och herregud vilken
dramatik det blev i den första matchen mot storfavoriten
Finland. Efter en oavgjord och en förlust och två vinster
ställdes Daniel Andersson mot Antti Korhonen. Andersson
presterade en taido i yppersta klass och hade hela tiden ett
litet försprång på finländaren.

– När jag fick in första träffen på honom kände jag att
det kunde gå vägen. Då var det bara att köra och jag fick till
en rätt brutal taido. Han kommer inte glömma mig, strå-
lade Andersson efter vad som skulle bli ett EM-guld.

För i nästa match mot Frankrike var Sverige tämligen
överlägsna. Joakim Frederiksen inledde med att mycket
imponerande vända ett underläge till seger i den första
matchen. Tommy Pham hade lite otur och tappade den
andra matchen, främst på att han var ivrig att vilja vara
offensiv. Sedan klev endast 17-årige Sylvester Sandin i och
vann den tredje matchen, efter en mogen och väldigt tak-
tiskt skickligt utförd match.

Det gav hjälten från Finlandsmatchen Daniel Anders-
son möjligheten att säkra EM-guldet till Sverige. Vilket
Uddevallasonen gjorde på bästa möjliga sätt. Av bara far-
ten vann sedan Akkanat Jensen sin slutmatch och Sverige
säkrade guldet efter 4-1 i matcher.

– Vi började lite trögt i individuella klassen, men växte
i lagjissen. Det är underbart att vi lyckades vinna EM-gul-
det, log coachen Kristian Ojala.
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Mormor är mitt största fan
Jonathan Broberg

Han har gått från att vara talang till att bli etablerad MMA-
stjärna i världens största och mest prestigefyllda organisa-
tion – UFC. Som 24-åring kan nu Alexander Gustafsson liv-
nära sig helt och hållet på sin idrott. Budokampsport.se fick
ett längre snack med svensk kampsports kanske allra
största affischnamn just nu. Ett snack om MMA, om vem
Gustafsson egentligen är och vad han allra mest längtar
efter.

Även om sommarens bäst-före-datum löpt ut är det
varmt i Stockholm denna dag. Människor spatserar runt i
sommarkläder och överallt skuggas ansiktena av ofta
trendiga solglasögon. Det är som om människorna äntligen
kan leva i nuet och njuta – ty så här har det inte alltid varit.

Medborgarplatsen. Ett slags Södermalms Mecka och
träffpunkt för många lunchande stockholmare. Det är här
som den store Alexander kommer till träff. Han har precis
tränat klart sitt förmiddagspass och har en liten stund över
för intervjun. Senare under kvällen går planet över Atlan-
ten till USA för nytt träningsläger.

Det är så 24-åringen från Arbogas liv ser ut. Det är trä-
ning, träning och åter träning – och så en hel del resande.

– Ja, samtidigt lever jag nästan min dröm fullt ut just
nu. Jag har inte mycket att klaga på, ler han.

Alexander Gustafsson inledde sin kampsportskarriär
som 12-åring då han för första gången provade på boxning.
När han hade kommit i 16-års ålder stegrades hans kamp-
sportsintresse och han tränade mer frekvent än tidigare.

Efter en tid lämnade han Arboga och flyttade västerut
till Göteborg. Där hittade han till Gladius MMA och träf-
fade August Wallén.

– Jag började tävla som glad amatör i shootfighting.
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Det gick väl hyfsat och efter ett tag provade jag på MMA i
tävlingsform också.

Gustafsson flyttade 2007 till Stockholm och började
träna på Fightercenter, som numera heter Nexus. MMA:n
upptog nu större delen av hans träning och han började
tävla professionellt. 2009 gick flyttlasset åter tillbaka till
Göteborg och han började tävla för Gladius igen.

– Efter 8-0 i record fick jag kontrakt med UFC. Och ef-
ter att jag hade en vinst och en förlust var jag tvungen att
vinna den tredje matchen för att kunna få förnyat kontrakt.

Förlusten mot Phil Davies synade Gustafssons största
akilleshäl som MMA-idrottare – brottningen. Efter förlus-
ten fokuserades mycket av Gustafssons träning till att för-
bättra just den detaljen. Han flyttade åter till Stockholm och
började träna med Andreas Michael.

– Det betydde ytterligare en dimension för mig. And-
reas är en tränare som passar mig väldigt väl och vi har
hittat en bra form för mig.

Alexander Gustafsson tackar för priset Årets kampsportare på Kamp-
sportsgalan 2011. Foto: Hamid Shokatyan.
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Den 6:e oktober 2010 väntade så ödesmatchen mot
fransmannen Cyrille Diabate. Gustafsson var tvingad att
vinna om inte UFC-sagan skulle få ett tvärt slut. Arenan i
London var fullsatt, stämningen elektrisk men Gustafsson
gick in till matchen och utstrålade ett lugn och harmoni
som inte borde vara möjligt vid den unga åldern. Diabate
fastnade i svenskens nät och Gustafsson vann ödes-
matchen på RNC tidigt i andra ronden.

– Jag hade en känsla efter förlusten mot Davies. Jag
hade innan varit i någon slags safe zone och lite laid back.
Den förlusten fick mig att inse mina brister och jag kunde
ta lärdom av den till mötet med Diabate. Jag vill aldrig för-
lora på det sättet som mot Davies igen.

Kontraktet med UFC förnyades. Alexander Gustafsson
kan därför idag ägna hela sin tid åt att träna och tävla. Han
behöver inte jobba längre vid sidan av.

– Det har blivit ett annat liv för mig. Förut stod jag en
del i dörren som vakt och det var svårt att få ihop trä-
ningen med arbetet. Nu kan jag fokusera på min idrott på
ett helt annat sätt och det är klart att jag känner mig lycklig
med det.

En som också är lycklig är Alexanders mormor. Hon
och hans mamma har varit med honom på nästan alla
större tävlingar.

– Mormor är mitt största fan. Att hon och mamma va-
rit med mig på tävlingar har så klart betytt jättemycket för
mig. De är väldigt stolta över hur det har gått för mig i min
idrottskarriär.

Men själv har Gustafsson svårt att vara riktigt nöjd.
Han är förvisso medveten om vad han redan har uträttat,
men han vill ha mer.

– Jag är inte på något sätt färdig, jag vill ha bältet. Jag
vill försvara bältet. Jag vill bli någon som folk kommer
ihåg. Jag kämpar hårt för att nå dit och jag har en god tro
på mig själv och mitt kunnande. Sedan finns det alltid bitar
att förbättra, men jag tycker själv att jag utvecklas åt rätt
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håll. Och jag har många år kvar. Normalt är väl MMA-
stjärnor som bäst runt 30-35 år.

Alexander Gustafsson har på något sätt blivit synonym
med svensk MMA. Detta eftersom han redan blivit histo-
risk som den förste svensk genom tiderna att vinna två av
de tre första UFC-matcherna och på så vis fått förnyat kon-
trakt. Och att han älskar sin idrott råder det inga tvivel om.

– Det bästa är gemenskapen, klubbkänslan. Alla rela-
tioner man har byggt upp tillsammans med människor
runt omkring sig. Att kunna tävla och vinna och veta att
många andra gläds med mina framgångar är en otrolig
känsla.

För att nå framgångarna har Gustafsson behövt försaka
en hel del annat i livet. Han dricker exempelvis ingen alko-
hol. Han tränar mellan 3-4 timmar om dagen fem gånger i
veckan.

– Det gäller ju att hitta en balans mellan träningen och
privatlivet. Därför ser jag träningen som att gå till jobbet.
När jag är på klubben är det bara fokus på träningen, men
sedan efter det försöker jag att koppla bort det så gott det
går. Jag åker gärna hem till mina föräldrar, jag gillar att
fiska. Ibland måste man fly vardagen lite för att orka med
allt och då är det härligt att komma hem till mina föräldrar
igen.

Att kampsporten och MMA har haft en stor påverkan
på Alexander Gustafssons liv är fullständigt uppenbart.

– Den har betytt mer eller mindre allt för mig. Jag har
lärt mig att bli mer ödmjuk genom kampsporten, fått en lite
annan livssyn. Kampsport är inget man bara håller på med,
kampsport måste man leva med. Och jag lever gärna mitt
liv tillsammans med den.

I december väntar nästa motstånd för Alexander Gus-
tafsson. Något han redan nu tränar för fullt mot. Han är
trots sin ringa ålder rätt erfaren nu. Han vet vad som krävs
för att nå dit han siktar. Han lever sin dröm fullt ut. Frågan
är bara hur långt drömmen sträcker sig?
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Kampsportsgalan 2011

Den 26:e mars anordnades Kampsportsgalan för andra året
i rad. Galan hölls i Pelarsalen på Norra Latin i Stockholm,
med ungefär 300 middagsgäster.

Galan besöktes av bemärkta personer både inom och
utom vårt förbund och blev en mycket festlig kväll. Ur ett
medialt perspektiv gjorde galan succé och hamnade bland
mycket annat på framsidan av Aftonbladet. Mer om galan
på följande sidor.

Här är pristagarna på Kampsportsgalan 2011

Pris Pristagare
Folkets pris – guldtsuban Reza Madadi
Årets mästarinna Elina Nilsson
Årets förebild Elina Nilsson
SB&K:s hederspris Stig Forsberg
Årets traditionella utövare Li Min Hua Tersaeus
Årets kampsportare Alexander Gustafsson
Årets klubb Gladius MMA
Årets genombrott Mats Nilsson
Årets mästare Mats Nilsson
Årets ledare August Wallén
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Pristagarna på Kampsportsgalan 2011. Foto: Hamid Shokatyan.

Moto Boy uppträder på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.
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Många olika mästare
Stefan Stenudd

Kampsportsgalan, som ägde rum för andra året lördagen
den 26 mars, bjöd på många mästare – av olika sorter. De
flesta hörde till våra led, såsom de många nominerade i de
olika prisklasserna, allihop onekligen mästare, oavsett
vilka som vann. Men där fanns också andra sorters mäs-
tare, som visade prov på sina strålande talanger.

Moto Boy, en artist som de senaste åren blivit alltmer
kult, gjorde två förtrollande framträdanden, där han på sitt
alldeles unika vis kombinerade en skir stämma, som häm-
tad ur en gosskör, med distad elgitarr.

Anders Ljungar Chapelon, en virtuos flöjtist som tur-
nerar runt i hela världen, dessutom doktor i musik och
hyllad lärare på Musikhögskolan i Malmö dit han lockar
elever från flera länder, spelade två korta stycken sprud-
lande av energi på sin tvärflöjt i 23 karats guld.

Stefan Jansson, höggraderad aikidoinstruktör från
Brandbergen, busade på trummorna vid prisutdelningarna
och visade sin orädda scenvana i lekfull improvisation med
prisutdelarna.

Och när Stefan Sauk, en av vårt lands allra gedignaste
skådespelare och estradörer, äntrade scenen blev hela
galan omskakad i grunden. Under sin one-man-show inför
utdelningen av priset till Årets traditionella utövare höjde
han temperaturen i lokalen med flera grader och gav oss
minnen som säkert kommer att bestå genom flera framtida
galaår.

Det var en verklig uppvisning, som inte så lite på-
minde om vad våra bästa budoutövare och kampsportare
förmår på sina arenor. Han är också själv en ihärdig budo-
utövare sedan början på 1970-talet, svartbältesgraderad i
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både karatedo och aikido. Iaido har han också tränat. I
mina ögon var det tydligt hur mycket denna solida budo-
bakgrund fanns med i hans scennärvaro och utstrålning.
Jag vågar tro att han skulle hålla med mig om det.

Lika roligt och inspirerat var det när Mikael Pers-
brandt, skådespelaren med en hållning lika ståtlig som hos
våra främsta kendoutövare och en röst med myndigheten
hos en gammal sensei, besteg scenen och bekände sig mör-
bultad av den hårda träning Rickard Nordstrand ger ho-
nom som förberedelse för rollen som Hamilton.

Och plötsligt var Stefan Sauk uppe på scen jämte ho-
nom. En dialog som måste kallas rå men hjärtlig följde
mellan dessa två Hamilton (eller en och en halv, som Sauk
påpekade, eftersom Persbrandts film ännu inte ens är in-
spelad). Två mästerliga skådespelare visade i sin improvi-
sation hur teater fungerar – två aktörer som lyfter varandra
via ömsesidigt motstånd. Scenkonstens cage-fight.

Det finns många nära samband mellan idrott och kul-
tur, vilket även regeringen förstår, som har samma minis-

Stefan Sauk, de många minernas man, underhåller på Kampsports-
galan. Foto: Hamid Shokatyan.
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ter för dem. Och det är massor av paralleller mellan just
våra idrotter och teater. Scenen, publiken, motsättningen,
spänningen, förlösningen.

Jag tyckte att det märktes när de stora gestalterna från
våra led äntrade scenen och intuitivt förstod hur den skulle
erövras och publiken nås, ibland skakas om. Det märktes
också i den förtjusning som alla artister kände för att med-
verka i Kampsportsgalan. Kanske hör även de till kamp-
sportsfamiljen?

Mikael Persbrandt och Stefan Sauk samsas som prisutdelare på Kamp-
sportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.
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Mats Nilsson tackar för ett av sina priser på Kampsportsgalan. Till
vänster galans konferencierer Doreen Månsson och Tess Merkel. Foto:
Hamid Shokatyan.

ElinaNilsson får sin belöning av Mikael Persbrandt på Kampsports-
galan. Foto: Hamid Shokatyan.
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Stig Forsberg mottar SB&K:s hederspris av förbundsordföranden Ste-
fan Stenudd och Doreen Månsson. Hamid Shokatyan.

Reza Madadi får Folkets pris av Thabo Motsieloa på Kampsportsgalan.
Foto: Hamid Shokatyan.
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August Wallén får priset Årets ledare av Stockholms idrottsborgarråd
Regina Kevius på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.

George Scott sprättar kuvertet till priset Årets kampsportare, som han
delar ut på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.
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Kampsportsklubb i samarbete med Målet
Jonathan Broberg

Aleris Målet och West Coast Kickboxing Kampsports-
förening har ingått ett unikt samarbetsavtal där ungdomar
på glid ges chansen att träna kampsport.

– Ett mycket viktigt projekt för oss och för svensk
kampsport, säger klubbledare Björn Rhodin till budokamp-
sport.se.

Att ge ungdomar en mer meningsfull vardag. Det är
vad samarbetsprojektet mellan kampsportsklubben West
Coast Kickboxing och Aleris Målet i stort handlar om.

Aleris Målet är en organisation vars syfte är att i öp-
penvård och på hemmaplan erbjuda köpare av vård och
behandling ett realistiskt alternativ till institutionsvård.

– Konceptet blir att ungdomar får chans att en gång i
veckan träna kampsport, antingen en och en eller i grupp.
Vi kommer även att hjälpa Målets personal att få tillräcklig
spetskompetens inom vår verksamhet, säger Rhodin.

Budo och kampsport har en väldigt stark social förank-
ring där det handlar mycket om att fostra individer även
utanför träningslokalerna. Något som detta samarbete sät-
ter fingret på.

– Det stämmer. Det blir ett sätt att lyfta upp kamp-
sporten i just det avseendet. Kampsporten är viktig i
kontaktknytning och att gemensamt uppleva något. Vi
hoppas kunna erbjuda dessa ungdomar en lite mer me-
ningsfull vardag. Och vårt mål med samarbetet är att ung-
domarna ska ha det så kul att de vill komma tillbaka till
kampsporten igen.

I stora drag kommer samarbetet att fortgå som projekt
fram till november. Träningar sker för ungdomarna en
gång i veckan, men sedan kommer föreläsningar att till-
komma.
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– Vi kommer hålla föreläsningar om kost, anatomi och
fysiologi bland annat. Det är områden vi har spetskom-
petens i och ett sätt att både ungdomarna och personalen
en större förståelse om vad kampsport handlar om.

Björn, hur viktigt anser du detta samarbete vara för er
klubb?

– Det ligger helt i linje med vad vi vill med klubben, så
det är så klart viktigt. Det är åt detta håll vi har velat och
även har profilerat oss. Kampsporten är väldigt bra på att
knyta till sig och fostra ungdomar. Vi arbetar mycket med
just hur man beter sig och detta samarbete ser jag väldigt
mycket fram emot, avslutar han.
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Idrottsministern gillar kampsporterna
Jonathan Broberg

Mitt i stadens myller, där turism går hand i hand med
näringslivet, på Drottninggatan i Stockholm ligger Kultur-
departementet. Det är här som Idrottsminister Lena Adel-
sohn Liljeroth har sitt kontor och det är här som budo-
kampsport.se fick sig en pratstund med henne.

– Jag tror att kampsport i Sverige går en ljus framtid till
mötes, säger hon med ett leende.

I en tid då flera idrotter får kämpa hårt för att behålla
medlemmar, växer svensk budo och kampsport snabbt. På
två år har nästan 4000 nya medlemmar anslutit sig.

Det är något som imponerar på Sveriges Idrotts-
minister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon har själv ett stort
idrottsintresse, men budo och kampsport har hon aldrig
utövat.

– När jag gick i skolan provade jag på judo, så jag har
inte utövat någon kampsport själv på det sättet. Men min
dotter har utövat capoeira och då passade jag på att följa
med och pröva det.

Även om hon inte utövat kampsport själv har Lena
Adelsohn Liljeroth haft en gedigen kontakt med kamp-
sport under lång tid.

– Jag har sett en del kampsport, inte minst då jag arbe-
tade som ordförande för Fryshuset. Så min syn på kamp-
sport skiljer sig säkert en del från många andras. Jag har
sett kampsportens positiva effekter. Om man inte kan så
mycket om kampsport är det lätt att skaffa sig en lite nega-
tiv bild.

Och under sin tid som ordförande för Fryshuset hade
Adelsohn Liljeroth ofta kontakt med kampsport på ett eller
annat sätt, vilket har givit henne en egen syn på idrotterna.
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– Vissa kampsporter kan se råa och farliga ut, men de
flesta är kopplade till starka filosofiska värderingar och jag
har hittills inte stött på en kampsportare som inte är öd-
mjuk och respektfull.

– Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett av RF:s
70 specialförbund och så länge som verksamheten inte av-
viker från idrottens eget ramverk och håller sig inom
lagens råmärken är jag helt klart positiv till kampsport.

Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth slår ett slag för kampsporterna.
Foto: Jonathan Broberg.
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Kampsport kan ibland av allmänhet stämplas och upp-
fattas som en negativ företeelse. Samtidigt växer idrotts-
formen så det knakar. Men vad politiken kan göra för att
stödja just kampsport är svårt att säga. Politiken stödjer
idrotten centralt, via Riksidrottsförbundet och en hel del
andra institutioner.

– Det vi kan göra är att stödja idrotten mer generellt.
Sedan är det upp till RF och specialidrottsförbunden själva
att förvalta och utveckla sin idrott. Idrotten vill vara själv-
ständig. Vi (politiken) stödjer Centrum för Idrottsforskning
för att få en mer heltäckande bild över hur idrotten i vårt
land bedrivs. Det ger oss inom politiken möjlighet att se
hur utbildning av ledare sker, arbetet för jämställdhet och
så vidare. Men så länge som specialförbunden sköter sig
inom det politiska ramverk som finns, är det bäst att idrot-
ten är självständig.

När Lena Adelsohn Liljeroth avslutningsvis får frågan
om hur hon tror framtiden för svensk budo och kampsport
ser ut, ler hon lite extra.

– Det är väl nästan bättre om du svarar på den frågan!
Men det finns ett ökande intresse i samhället överlag för
asiatisk och orientalisk kultur – där även kampsport ingår.
Och så länge som kampsporten uppfyller de etiska regler
som idrotten överlag har tror jag att kampsport i Sverige
går en ljus framtid till mötes.
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Öppenhjärtlig sportjournalist
Jonathan Broberg

Mitt emellan stora internationella fotbollsmatcher fick
budokampsport.se ett längre samtal med Kvällspostens
sportchef, tilllika den boxnings- och kampsportsälskande,
Kent Hansson. Hansson är en öppen och varm person med
ett djup inom framför allt boxning och kampsport som få
sportjournalister besitter.

– Det skrivs alldeles för lite om dessa idrotter. Utöva-
rna är helt klart värda mer, säger han till budokamp-
sport.se.

Inom svensk sportjournalistik är Kent Hansson ett ak-
tat namn. En journalist känd för sin varma personlighet li-
kaväl som sin vassa penna. Han har upplevt många stora
internationella mästerskap - OS och VM och EM på plats,
skildrat många idrottares karriärer.

Året var 1973. Kent Hansson jobbade då på bank men
fick ett erbjudande om att arbeta som sportjournalist på
Skånska Dagbladet. För honom var det som en dröm be-
sannades.

– Jag har alltid älskat idrott och dessutom att skriva, så
att kunna vara med och skildra idrott på det sättet är ett
drömjobb för mig.

Åtta år senare, 1981, värvades han över till Kvälls-
posten som sedan tolv år bakåt i tiden är en del av Expres-
sen. Där är Hansson sportchef sedan ett antal år.

– Det absolut bästa med det här jobbet är att träffa alla
fantastiska människor, dessa underbart hårt satsande idrot-
tare. Att få följa dem och deras utveckling är fantastiskt.
Och att kunna uppleva idrott live världen över är, det är
jag otroligt tacksam för.

Som person beskriver Kent sig själv som en ”ung och
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stark 63-åring som fortfarande tävlar i bänkpress”. Om ett
par veckor ska han vara med i veteran-SM.

– Hahaha, ja, jag tar 170 kilo och det är väl inte alldeles
illa pinkat, va?

Men sina egna idrottsliga planer till trots – det är ge-
nom att skildra andra som Hansson ägnat den större delen
av sitt arbetsliv åt. Som sportjournalist har han bevakat
bland annat fyra OS. Fast om han själv skulle få plocka ut
ett minne som det bästa handlar det om boxning.

– Jag har tänkt på det många gånger, vad som skulle
vara det bästa idrottsminnet för mig. Rent känslomässigt
säger jag när Armand Krajnc vann VM-titeln i mellanvikt
1999 i Lübeck. Det var egentligen ingen som trodde på ho-
nom innan den matchen. Vi hade kontakt dagligen, satt
och pratade sent på nätterna. Det var en fantastisk känsla
när han vann. Lite som bästa vännen vinner, drömmen
blev sann, liksom.

– Men det är otroligt svårt att placera upplevelserna.
Jag var med och såg Carl Lewis vinna fyra OS-guld, såg när
Muhammad Ali tände OS-elden i Atlanta 1996, följde Lil-
len Eklund när han blev Europamästare – det har varit
många stora ögonblick.

Kents favoritsport är boxning. Därefter kommer de
mer moderna kampsporterna såsom kickboxning och thai-
boxning. Han har också lärt sig att gilla MMA. Det är fram-
förallt det oregisserade, det icke bestämda inom kamp-
sporten som han attraheras av.

– Det blir inte mycket mer utelämnande än så. Två per-
soner i varsin ringhörna. Dessutom kan matcherna sluta
när som helst. Det är inte 90 minuter och sedan klart. Det
finns en sådan dramatik och glädje - jag har inte upplevt
den dramatiken i någon annan idrottsform. Sedan finns det
inom boxning och kampsport sådana otroliga personlighe-
ter, det är äkta idrott på något sätt. Jag beundrar boxare och
kampsportare enormt mycket.

Som många andra har Kent Hansson upplevt att all-
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mänhetens stereotypbild utav en kampsportare ofta är
missvisande och negativ – även om han tror sig förstå dess
ursprung.

– Jag upplevde åtminstone förr att den bilden, och nu
talar jag om boxning, inte var helt osann. Det var ofta så att
säga ”tuffa” killar som sökte sig till boxningen. Det var inte
direkt scoutkårskillar, om jag säger så. Sedan ska man ald-
rig generalisera, men jag upplevde att det ändå var så då.
På sätt och vis lever den bilden kvar och det är nog rätt
svårt att komma ifrån den. Dock har den förändrats på se-
nare år och det tror jag har mycket att göra med att det
finns så många duktiga och framgångsrika tjejer som utö-
var kampsport nu.

– Jag kan ta ett exempel. Jag var med och bildade en
boxningsklubb i Höllviken. Det var lite speciellt, för där var
det ungefär 70 % som röstade på Moderaterna och de ty-
piska idrotterna där var tennis och ridning. Det var kanske
inte optimalt att starta en boxningsklubb just där, men vi
gjorde det och den blev riktigt framgångsrik med otaliga
svenska mästare. Där hade vi inte direkt den allmänna
stereotypbilden av boxare och kampsportare som tränade.
De var inte precis gangstrar…

Som mediapersonlighet har Kent också sett hur box-
ning och kampsport, kanske mest budo och kampsport, har
förbisetts i mediarapporteringen. Något han själv försökt
ändra på.

– Man kan se det så här. Den generation sportjourna-
lister jag tillhör, hos oss har boxning alltid varit stark. Men
hos mina yngre kollegor är inte det lika prioriterat, tyvärr.
Dessvärre inte kampsport heller. Men tack och lov finns
internet och kampsport har fått bra uppmärksamhet där
istället.

– Men det är klart, jag tycker att det skrivs alldeles för
lite om kampsport. Hos oss på Kvällsposten har vi följt en
hel del kampsportare. Vi har på rätt kort tid haft reportage
om Mats Nilsson, om Therese Gunnarsson och Madeleine
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Vall till exempel. Och det kommer lite fler kampsports-
artiklar under hösten också.

Om Hansson får sia lite om framtiden för svensk
kampsport, är det framförallt på damsidan han tror att
framtiden blir allra ljusast.

– Det ligger väldigt rätt i tiden med kampsportsträn-
ande tjejer. Jag tror kampsporten attraherar den moderna
kvinnan väldigt väl. Det är en liten kampsportsvåg som
kommer in nu med hjälp av gymkulturen som också finns.
Så jag vill åtminstone tro att framtiden för svensk kamp-
sport och boxning ser ljus ut. Det skulle jag verkligen vilja
se.
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Jonathan Broberg om mediaframgångarna

Svensk budo och kampsport växer. Medlemsmässigt,
intressemässigt och medialt. Det sistnämnda är en arbets-
börda som Svenska Budo & Kampsportsförbundets infor-
matör Jonathan Broberg brottats med dagligen.

   – Vi kunde aldrig tro att vi skulle nå så långt på så
pass kort tid. Jag och förbundsordförande Stefan Stenudd
hade satt upp en tioårsplan bara för att nå ut med det mest
elementära – och även den var rätt tidsoptimistisk, säger
han.

Det är snart tre år sedan Svenska Budo & Kampsports-
förbundet satsade på ett nytt ansikte till informatörsrollen.

Men istället för att ta ett tryggt traditionellt namn häm-
tades Jonathan Broberg ifrån Djurgården Fotboll. Där hade
Broberg ett informativt ansvar för ungdomsdelen, sociala
projektet Djurgårdsandan och vissa delar kring A-laget.

– Jag har sagt det förr, men säger det gärna igen. Att jag
lämnade DIF för SB&K kan vara ett av mina svåraste, men
också bästa beslut jag någonsin tagit. Jag har hittat hem,
känns det som, även om jag inte hade någon kampsportser-
farenhet alls när jag kom hit.

Jonathans huvudsakliga uppgifter på kansliet har varit
att redaktionellt ansvara för hemsidan (budokamp-
sport.se), presskontakter och PR/marknadsföring.

– Hemsidan växer hela tiden, besöksmässigt. Men det
har aldrig varit ett primärt mål att få så många läsare som
möjligt – det är viktigare då vilka dessa läsare är. När jag
började här skrevs det lite, nästan inget, i pressen om våra
idrottare – så tanken var att då gör vi det själva som om vi
vore pressen. När det gäller presskontakter tog jag med
mig en hel del från DIF-tiden och det har varit vitalt i att få
ut våra stjärnor medialt, skulle jag säga.
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  – PR-mässigt är väl det största jag har fått jobba upp
Kampsportsgalan.

Det som präglade Brobergs arbete mest under 2011 var
det definitiva mediagenombrottet.

– Vi hade ett väldigt bra medialt år. Jag såg någonstans
i en undersökning RF gjorde att vi var det förbund som
procentuellt ökat näst mest av alla förbund i medial expo-
nering. Det är klart att det är glädjande och frukten av ett
oerhört målmedvetet och hårt arbete. Men allra mest har
det så klart att göra med våra idrottares ofantliga fram-
gångsvåg. Utan våra idrottare hade jag inte ens haft ett
jobb att gå till. Det får jag aldrig glömma.

Jonathan, hur kommer 2012 se ut rent medialt tror du?
– Det finns inga som helst indikationer på att vi skulle

tappa i medialt intresse, snarare tvärtom. UFC kommer
riva ner media. Vi har redan haft ett SM i thaiboxning som
blivit direktsänt inför flera hundratusen tittare i SVT och vi
har stora mediaförhoppningar längre fram. Det gäller bara
att vi förvaltar den framgång vi har skaffat oss på ett klokt

Jonathan Broberg, förbundets informatör i ett av sina få stilla ögonblick.
Foto: Mona Lundkvist.
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sätt. Vi får inte tro att vi är större och bättre än vad vi är.
Fortfarande är vi väldigt små medialt jämfört med många
andra idrotter i Sverige.

Om du blickar framåt, var tror du svensk budo och
kampsport befinner sig inom en inte alltför avlägsen fram-
tid?

– Jag hoppas att vi fortsätter växa och att vi ännu mer
tydligt kan svetsa oss samman inom kampsportsfamiljen.
Om vi inte håller ihop har vi snart bränt allt det vi har
byggt upp. Jag skulle önska att våra idrottare är självklara
i media. Jag skulle även vilja se en lite kaxigare och själv-
säljande budo träda fram. Budon behöver bli lite bättre på
att marknadsföra sig själv, för många av våra budoarter är
extremt fotogenika och har medial potential på liknande
sätt som våra renodlade kampsporter har.
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Magnus Karlsson gillar utmaningar
Jonathan Broberg

Magnus Karlsson började på kansliet för knappt fem år
sedan. Men det var under 2011 som de stora förändring-
arna i det dagliga arbetet inträdde.

– För mig innebar 2011 nya rutiner kring anti-doping-
frågor och kring landslags- och elitidrottsstöd, säger han.

Han är två meter lång, är idrottsvetare och har ett brin-
nande intresse för idrott i alla dess former.

Magnus Karlsson har sprungit Stockholm Marathon
två gånger (1999 och 2009), har hoppat 1.78 i höjdhopp
(1996) och spelat en golfrunda ett slag under banans par (70
slag på en bana med par 71).

– Jag gillar utmaningar, helt enkelt.
På Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli är

Magnus den som bland annat tillhanda har kontakten med
RF om elitidrottsstödet, samt landslagsstöd. Ett arbete som
medfört att allt fler av SB&K:s idrottare fått en del ekono-
miska medel för att kunna bedriva sin idrott.

– Men jag arbetar även med förbundets utbildnings-
verksamhet, distriktsförbund och alla våra föreningar.

2011 utgick SB&K:s arbete utefter parollen ”Elitåret”,
ett år då förbundet skulle flytta fram sina positioner på det
området gentemot resten av Idrottssverige. Det innebar
också en hel del förnyade arbetsrutiner för Karlsson.

– Ja, det blev en hel del nyheter och förändringar.
Framför allt nya arbetssätt kring landslags- och elitidrotts-
stöd. Samtidigt har det varit ett hårt tryck på inval av nya
föreningar och fortsatt utveckling av förbundets utbild-
ningar. Sedan fick vi även se över vårt anti-dopingarbete
med en hel del nya rutiner kring det också.

Magnus, hur kommer 2012 se ut för dig rent arbets-
mässigt?
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– Det blir en implementering av en ny utbildningsplan.
Förhoppningsvis kommer vi utveckla nya kurser för både
utövare och ledare, exempelvis i Öppen Mångfald. Vi kom-
mer att genomföra en stor satsning på att kompetenshöja
våra elittränare. Jag kommer också att jobba för en bättre
och mer effektiv användning och administration av det rik-
tade elitidrottsstödet. Vi ska fördjupa relationen till RF:s
antidopinggrupp och skapa bättre dialog med våra
distriktsförbund.

Om du blickar framåt, var tror du svensk budo och
kampsport befinner sig inom en inte alltför avlägsen fram-
tid?

– Vi ska vara i folks medvetande och fördomarna ska
klassas som positiva. Jag träffade en mamma på ett bröllop
i helgen och hon upprepade flertalet gånger hur bra kamp-
sportsträningen var för hennes 15-åriga son. Allt var posi-
tivt, från bemötandet ifrån ledare till sonens lugn och
balans (vilket hon tackade kampsportsträningen för). Så-
dana reflektioner kring budo och kampsport vill jag höra så
fort jag nämner att jag arbetar på SB&K.

Magnus Karlsson tornar upp sig. Foto: Mona Lundkvist.
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Mona Lundkvist blir varm i kläderna
Jonathan Broberg

Mona Lundkvist tog över efter Javier Escalante som
Svenska Budo & Kampsportsförbundets generalsekreterare
för knappt två år sedan. Redan har Mona hunnit sätta sin
prägel på förbundet och kansliet.

– Vi är kanske lite mer öppna nu än då och ska så fort-
sätta att vara. 2011 var ett väldigt positivt och bra år för oss,
säger hon.

Mona Lundkvist är den person på kansliet som varit
på SB&K längst. Hon kom till förbundet för drygt åtta år
sedan – då som kanslist.

Som ledare är Lundkvist med sin varma och öppna
ledarstil oerhört uppskattad, en ledarstil som går hand i
hand med hennes personlighet.

– Jag är en positiv person som tror gott om människor,
jag försöker att stötta och peppa så mycket jag kan. Jag för-
söker alltid hjälpa om jag har möjlighet, lite för mycket
ibland kanske...

När Javier Escalante slutade och flyttade med karaten
tog Mona Lundkvist över, först som kanslichef och sedan
generalsekreterare. 2011 var hennes första hela år i den rol-
len.

– Jag jobbar i nära kontakt med våra underförbund, ad-
ministration, juridiska frågor, ekonomihantering, tillstånd
hos länsstyrelsen, rådgivning till klubbledare.

2011 var ett på många sätt lyckat år för svensk budo
och kampsport, men också för förbundet som mer och mer
börjar närma sig dit Lundkvist vill få skutan.

– Det har som vanligt varit mycket att göra och jag kän-
ner ibland att man inte räcker till men jag tycker att vi är på
god väg med att få till bättre rutiner. Dels att vi har ett bra
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kansli med människor som är på rätt plats, både Jonathan
och Magnus är bra på att ta eget ansvar och gör ett fantas-
tiskt jobb. Dessutom börjar vi få till det med hemsidan och
mer och mer kan skötas digitalt.

– Kampsportsgalan måste jag nämna eftersom det är
en av höjdpunkterna under året. Det är som absolut mest
att göra den perioden men det är också den som ger så
mycket energi och får en att vilja jobba ännu hårdare under
resten av året.

Mona, hur kommer 2012 bli rent arbetsmässigt?
– Vi har anställt en person till på halvtid och det kom-

mer att innebära att vi kan utveckla oss ännu mer. Vi måste
fortsätta vårt arbete med att informera alla våra idrottare
om farorna med kosttillskott och bli ännu tydligare i vårt
anti-dopingarbete. Samtidigt måste vi bli bättre på att lyfta
fram hur våra idrottare kan träna och äta på ett sunt sätt så
att de får ut maximalt av sin träning utan att behöva ta till
kosttillskott. Det behövs faktiskt inte.

Om du blickar framåt, var tror du svensk budo och

Mona Lundkvist och hennes ständiga leende. Foto: Magnus Karlsson.
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kampsport befinner sig inom en inte alltför avlägsen fram-
tid?

– Jag vill att vi fortsätter utveckla oss, vi kan bli proffs-
igare på många områden. Jag vill att vi kommer ihåg varför
vi jobbar med det vi gör och jag vill att vi ska nå ut till fler
klubbledare och aktiva eftersom det är de som är hjärtat i
vår verksamhet.
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Verksamheten 2010
SB&K centralt

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman på Sheraton hotell i Stockholm den
20 mars var 64 föreningar representerade med sammanlagt
119 röster. Ordförande för stämman var Daniel Petersson.
Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisorernas
rekommendationer förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

Propositioner och motioner
Styrelsens presenterade två propositioner. Proposition an-
gående stadgeändringar föredrogs av förbundsstyrelsens
Daniel Norrgård. Efter en kort debatt, dels gällande om
huruvida propositionen inkommit i tid, dels lydelsen i pro-
positionen drogs propositionen tillfälligt tillbaka. Stämman
önskade ta ett beslut och förbundsordföranden Stefan Sten-
udd förtydligade styrelsens förslag. Den nya lydelsen var:
"SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas av två revi-
sorer. De utses av Förbundsstämman." Stämman beslöt att
bifalla propositionen med den nya lydelsen. Beslutet togs
med acklamation.

Proposition angående Vision 2020 föredrogs av för-
bundsordförande Stefan Stenudd. Stämman beslutade med
acklamation att bifalla propositionen.

Två motioner hade inkommit.
Motion angående förändring av regler för sanktion för

idrotter som inte regleras av kampsportslagen. August
Wallén föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och
yrkade på avslag. Stämman beslutade med acklamation att
avslå motionen.
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Motion angående förändring av regler för sanktion för
Brasiliansk Jiu-jitsu. Daniel Norrgård föredrog förbunds-
styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag. Martin
Jansson föredrog motionen. Marcus Widengren yrkade på
att bifalla motionen. Votering begärdes och rösträknarna
fann att det fanns 15 röster för att bifalla motionen och 48
för ett avslag. Därmed beslutade stämman att avslå motio-
nen.

Styrelsen
Stämman valde följande förbundsstyrelse:

Stefan Stenudd, förbundsordförande (omval)
Daniel Norrgård (omval)
Raili Bükk (omval)
August Wallén (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Arnela Hadzisulejmanovic (omval)
Helena Hugosson (nyval)
Maria Mossberg avböjde omval efter två år styrelsen.
Inom sig utsåg förbundsstyrelsen Raili Bükk till vice

ordförande, dessutom jämlikhets- och jämställdhetsansva-
rig, Daniel Norrgård till förbundskassör att jämte ordföran-
den teckna förbundets firma, Fredrik Gundmark till utbild-
ningsansvarig, samt Arnela Hadzisulejmanovic till
ungdomsansvarig. Daniel Norrgård fortsatte även som för-
bundsjurist.

Förbundsstyrelsen hade 2011 sju protokollförda sam-
manträden, varav två före förbundsstämman (med dåva-
rande styrelse) och fem efter förbundsstämman (med nu-
varande styrelse).

Förbundets kanslipersonal har regelmässigt varit ad-
jungerad på förbundsstyrelsens möten.

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Tomas Fors-
lund, auktoriserad revisor från Ernst & Young, och Chris-
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tian Lund. Till revisorsuppleanter valdes Tomas Lund-
ström, auktoriserad revisor från Ernst & Young, och Hans
Brändström.

Valberedning
Jöran Fagerlund omvaldes som sammankallande i val-
beredningen. Till övriga ledamöter omvaldes Maria Eng-
qvist och Marko Gyllenland

Kansliet
Vid utgången av 2011 hade kansliet tre anställda:

Mona Thun Lundkvist, generalsekreterare och chef för
kansliet, Jonathan Broberg, informatör, samt Magnus
Karlsson, utbildningskonsulent, elit- och distriktsansvarig.
Magnus var föräldraledig under delar av året och hans vi-
karie hette Maria Persson.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:

Utbildningskommittén består av Fredrik Gundmark
(ordförande), Anders Bergström, Agnes Keskikangas, Erik
Fredriksson och Altan Celik.

Medicinska kommittén består av: Daniel Norrgård
(ordförande), Ali Kad, Robert Wanat, Mats Tverin, Pavel
Antonsson, Lena Karström.

Kommittén för funktionshindrade består av: Mike
Wall (ordförande), Pontus Johansson, Ulf Jordung, Aman-
da Golert, Leif Hermansson, Silja Hermansson.

Juridiska nämnden består av: Marc Tullgren (ordfö-
rande), Gunnar Hoffsten, André Gullbrand.

Underförbunden
De femton underförbunden i Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet, egna juridiska personer sedan 2009 års
stämma, var under året:
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Underförbund Idrott
Aikidoförbundet aikido
BJJ-förbundet brazilian jiu-jitsu
Bujinkanförbundet bujinkan
Förb. för Kinesisk Kampkonst wushu
Ju-jutsufederationen ju-jutsu
Kampsportsförbundet capoeira, FMA, glima,

krav maga
Kendoförbundet kendo, iaido, jodo,

naginata, kyudo
Kickboxningsförbundet kickboxning
Kyokushinförbundet kyokushin
MMA-förbundet MMA
Muaythai-förbundet thaiboxning
Shorinji Kempoförbundet shorinjikempo
Shootfightingförbundet shootfighting
Submission Wrestlingförbundet submission wrestling
Taidoförbundet taido

Medlemsantal
Antalet medlemmar inom förbundets idrotter. Pojkar och
flickor är till och med 20 år.

Två av underförbundet har flera idrotter: Kampsports-
förbundet som innehåller capoeira, FMA, glima och krav
maga (totalt 1674 medlemmar), samt Kendoförbundet som
innehåller iaido, jodo, kendo, kyudo och naginata (totalt
911 medlemmar).

Idrott pojk. män flick. kvin. tot.
Aikido 1565 1523 728 555 4371
BJJ 653 1325 201 245 2424
Bujinkan 119 207 52 38 416
Capoeira 317 262 217 190 986
FMA 24 89 10 19 142
Glima 3 16 0 0 19
Iaido 33 151 3 26 213
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Jodo 4 40 1 18 63
Ju-jutsu 3514 2301 1438 860 8113
MMA 538 1108 78 113 1837
Kendo 148 283 34 73 538
Kickboxning 888 1145 388 580 3001
Krav Maga 131 282 37 77 527
Kyokushin 905 879 385 344 2513
Kyudo 5 43 6 28 82
Muaythai 1740 2336 558 698 5332
Naginata 0 7 1 7 15
Shootfighting 305 616 58 105 1084
Shorinji Kempo 113 146 49 40 348
Subm. Wrestl. 571 781 115 159 1626
Taido 166 118 86 61 431
Wushu 1046 968 390 388 2792
Totalt 12788 14626 4835 4624 36873

Totalt män 27414 74 %
Totalt kvinnor 9459 26 %

Distrikten
Under året har en förändring av distriktsindelningen ge-
nomförts i SB&K, från 21 distrikt till sju. De gamla distrikts-
förbunden har lagts ner och deras tillgångar förts över till
de nya distrikten, med undantag för det enda oförändrade
distriktet: Skåne.

Dessa är de nya distriktsförbunden:

Distrikt Tidigare distrikt
Övre Norr Norrbotten, Västerbotten
Nedre Norr Jämtland-Härjedalen,

Ångermanland, Medelpad
Mellan Gästrike-Hälsinge, Dalarna,

Värmland, Örebro, Västmanland,
Uppland, Södermanland

Stockholm/Gotland Stockholm, Gotland
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Västra Bohuslän-Dal, Västergötland,
Göteborg, Halland

Östra Östergötland, Sydöstra
Södra Skåne

Distriktens medlemstal
(Pojkar och flickor är till och med 20 år.)

Distrikt tot. pojk. män flick. kvin.
Mellan 1934 2152 725 666 5477
Nedre norr 289 364 148 104 905
Östra 1467 1670 555 486 4178
Övre norr 749 714 257 197 1917
Skåne 2045 2336 742 729 5852
Stockholm/Gotland 3513 3842 1247 1355 9957
Väst 2788 3550 1159 1090 8587

Distrikt Ordförande
Mellan Lars-Göran Andersson
Nedre norr Magnus Larsson
Östra Jesper Kedjevåg
Övre norr Christer Gardelli
Skåne Bengt Svensson
Stockholm/Gotland Håkan Ozan
Väst Dario Lopez-Kästen

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är via sina under-
förbund medlem i följande internationella idrottsorgani-
sationer:
Aikido
International Aikido Federation (IAF)
Glima
Viking Glima Federation
Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
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International Naginata Federation (INF)
European Naginata Federation (ENF)
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)
Ju-jutsu
Ju-jitsu European Union
Ju-jitsu International Federation
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Shorinji Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Federation of Associated Wrestling Styles
(FILA )
Wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation
Via flera av förbundets idrotter
World Games Association

Internationella uppdrag
Medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har
under verksamhetsåret haft uppdrag i följande internatio-
nella organisationer:
International Aikido Federation
Stefan Stenudd, vice ordförande
Jöran Fagerlund, styrelseledamot
Kai Löfgren-Shimasue, webmaster
International Ju-jitsu Federation
Bertil Bergdahl, sekreterare i domarkommittén
Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten, revisor
Paul G. Höglund, styrelseledamot
Viking Glima Federation
Lars Magnar Enoksen, Ordförande
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Internationella mästerskapsmedaljer
Idrottare i SB&K:s underförbund tog under 2011 samman-
lagt 64 medaljer i officiella internationella mästerskap. Det
är nytt rekord, som med råga bräcker förra årets rekord på
51 medaljer.

Årets medaljskörd bestod av:
Guld Silver Brons

EM 6 12 9
VM 8 13 16
Totalt 14 25 25

Samtliga medaljörer presenteras tidigare i denna skrift.
Dessutom har flera av våra idrottare tagit en rad med-

aljer i andra internationella tävlingar. Mer om detta i res-
pektive idrotts verksamhetsberättelse.

Kampsportsgalan
Den 26:e mars anordnades Kampsportsgalan för andra året
i rad. Galan hölls i Pelarsalen på Norra Latin i Stockholm,
med ungefär 300 middagsgäster. Mer om Kampsports-
galan tidigare i verksamhetsberättelsen.

Här är pristagarna på Kampsportsgalan 2011

Pris Pristagare
Folkets pris – guldtsuban Reza Madadi
Årets mästarinna Elina Nilsson
Årets förebild Elina Nilsson
SB&K:s hederspris Stig Forsberg
Årets traditionella utövare Li Min Hua Tersaeus
Årets kampsportare Alexander Gustafsson
Årets klubb Gladius MMA
Årets genombrott Mats Nilsson
Årets mästare Mats Nilsson
Årets ledare August Wallén



63Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Elitidrottssatsning
Elitstödet, regeringens extra satsning som fördelas till
idrottsförbunden via RF, fortsätter och gör även i vårt för-
bund stor nytta. Bidraget spelar en betydande roll i den till-
tagande medaljskörden. Detta år fick vi oförändrat 600.000
kronor i landslagsstöd men en höjning från 191.000 till
905.000 kronor i riktat stöd, som går till utvalda framgångs-
rika utövare – och det har vi många. Ökningen var förvän-
tad men krävde ändå ett träget arbete visavi RF och dess
administration av dessa medel.

Såväl vid ansökning som fördelning av elitstöds-
medlen, samt utvecklingsarbetet för vår elitsatsning, har ett
intensivt arbete genomförts av förbundets elitansvarige,
Magnus Karlsson, i samverkan med underförbundens elit-
ansvariga. Kontaktperson på RF fortsätter att vara Janne
Carlstedt på Bosön, som därmed får en alltmer fördjupad
kunskap om våra idrotter och framgångar.

Elitsatsningen och den ihärdiga bevakningen av våra
intressen i fördelningen av elitstödsmedlen fortsätter att
vara bland de allra viktigaste uppgifterna för förbundet
centalt och för samtliga involverade underförbund, som är
de med officiella internationella mästerskap.

Idrottslyftet
SB&K fick en pott på 1.038.000 kronor, som förbundets för-
eningar kunde söka medel ifrån. Dessa fördelades i början
på hösten. Det var endast ett halvårs idrottslyftsmedel på
grund av RF:s övergång till kalenderår för detta bidrag.

För 2011 reviderade SB&K föregående års modell, som
nu fick två ansökningspaket med fast belopp och två rör-
liga med möjlighet att söka större belopp.

Idrottslyftet har också en bidragsdel som tillfaller för-
bunden inom RF och är ämnad att stödja deras centrala
verksamhet. SB&K fick i sådana medel 907.000 kronor för
förbunds- och verksamhetsutveckling.
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Information
Informationssatsningen har intensifierats under året. Siktet
har i första hand varit att öka massmedias intresse för våra
idrotter och våra utövares prestationer inom dem, men
också att med löpande nyhetsrapportering hålla medlem-
marna och allmänheten informerade via hemsidan. Den
har även berikats med två nya fasta bloggare utöver för-
bundsordföranden, Jonathan Broberg, Joel Löwenberg,
Caroline Ek och Lars Magnar Enoksen: Helena Hugosson
och Julia Skäär.

Det riktade arbetet gentemot stora massmedia har givit
resultat. Vi har flera gånger om slagit nya mediala rekord
för förbundet. Bland annat nådde Kampsportsgalan Afton-
bladets förstasida, den första löpsedeln med idrottsligt in-
tresse producerades och för första gången visade SVT ett
SM i direktsändning (glima och submission wrestling).

Här har utvecklingen varit snabbare än vi förutsåg i
den tidiga strategiutformningen, vilket i markant grad be-
ror på vår elits stora tävlingsframgångar, samt ett konse-
kvent arbete utefter den initiala strategin. Vi lämnar året i
god tillförsikt om att denna utveckling fortsätter, och av-
viker inte från koncentrationen på att stimulera media-
intresset ytterligare.

På vår hemsida har tävlingsbevakningen intensifierats,
likaså reportagedelen av vår hemsidas nyhetsbevakning,
där även andra moment i vår verksamhet än tävlingarna
har beretts utrymme. Vår hemsidas nyhetsrapportering har
ett tydligt inflytande på övrig medias bevakning och rap-
portering om våra idrotter och idrottare. Vi har under detta
år kunnat konstatera att vår hemsida används regelbundet
av många sportredaktioner i deras jakt på nyheter – och det
var precis vad vi ville åstadkomma.

Sponsorer
Sponsorer fortsätter att vara svårfångade, även om vi mär-
ker ett tilltagande intresse från tänkbara sponsorer för
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Kampsportsgalan. Därför hoppas vi på en ljusning, även
om den visar sig vara svårare att åstadkomma än många
andra av förbundets utmaningar.

Under årets första månader arbetade Eddy Bengtsson
på konsultbasis för att värva sponsorer till förbundet, såväl
till Kampsportsgalan som på andra vis. Det gav vissa öpp-
ningar men inget definitivt genombrott.

Men vi ger oss inte. Genom enträgen fortsatt satsning
på olika vägar bör förbundet med tiden kunna knyta allt
fler sponsorer till sig.

Utbildning
Vi genomförde sex gruppinstruktörskurser och en klubb-
instruktörskurs. Kurserna ägde rum i Göteborg (3), Malmö,
Visby, Stockholm och Sundsvall. Sammanlagt licenserades
113 gruppinstruktörer och 6 klubbinstruktörer.

Tre personer ur våra led går på RFs Elittränarutbild-
ning, som håller på i två år, 2011-2012. Dessa är Oskar
Lavesson från thaiboxning, Christian Sandberg från sub-
mission wrestling, samt Pilo Stylin från BJJ.

SB&K har ett fortsatt intresse i Sport Campus Sweden
(SCS).

Jämlikhet och jämställdhet
Årets jämställdhetsarbete har utgått från förbundets policy
Öppen mångfald och dess helhetssyn på likabehandlings-
frågorna. En arbetsgrupp samlades i Varberg i september
för att dryfta dessa frågor och leta metoder för det fortsatta
arbetet.

Där framkom behovet av att ta fram en "verktygslåda"
för hur klubbarna kan använda mångfaldsboken i sitt ar-
bete med dess teman. Eventuellt kan en framkomlig väg
också vara interaktiva utbildningar på hemsidan, som en
del av denna verktygslåda.
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Ungdomssatsning
Under året har ett ungdomsråd för förbundet strukturerats
och bildats. Det skedde vid årets slut, så rådets reella arbete
sätter igång 2012.

Det är framgent detta ungdomsråd som ska driva
ungdomsfrågorna i förbundet framåt och peka ut de vikti-
gaste initiativen.

Öppen mångfald
Under året färdigställdes förbundets likabehandlings- och
mångfaldspolicy Öppen mångfald, som gavs ut i bokform.
Den kom från trycket i slutet på december, så spridningen
av den faller under följande verksamhetsår – likaså de sats-
ningar på information och utbildning som ska beledsaga
den.

I arbetet med att ta fram policyn har en lång rad
remissinstanser, såväl inom som utanför förbundet, erbju-
dits att lämna sina synpunkter.

Antidoping
Förbundsstyrelsen bestämde redan före 2011 års inträde att
göra en kraftansträngning mot doping, som vi tidigare va-
rit välsignat befriade ifrån. Under 2011 kom det dock en
några fall inom våra idrotter, framför allt där det visade sig
att de tävlande fått i sig förbjudna substanser via kosttill-
skott, kanske helt omedvetna om riskerna. Därför har vi in-
tensifierat varningarna mot dessa medel, parallellt med en
ökad antidopinginformation och andra ageranden till
kamp mot detta idrottsrörelsens gissel.

Vi har goda förhoppningar om att budskapet har nått
ut till våra medlemmar, speciellt som andra aktörer i sam-
hället också har börjat reagera kraftfullt mot kosttillskott-
ens faror och djupt oseriösa aktörer i den branschen.

Vårt arbete mot doping sker i flitigt samarbete med
RF:s antidopinggrupp.



67Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Elitåret
I verksamhetsplanen för 2011, som fastställdes av stäm-
man, gavs året ett tema: Elitåret. Därmed menades en sär-
skild koncentration på att stödja, stimulera och utveckla
eliten.

Detta har skett brett, från flera vinklar. Informations-
arbetet har inriktats på att än mer medvetandegöra media
om de fantastiska prestationerna våra elitidrottare gör in-
ternationellt. Dialogen med RF och dess handläggare av
Elitstödet har varit intensiv för att maximera vårt förbunds
tilldelning och nyttan den gör för våra landslag och medal-
jörer.

Att detta år tagit ett nytt rekord i internationella med-
aljer är förstås särdeles lyckat i sammanhanget och kanske
har förbundets satsning spelat en roll i det, men den själv-
klart största rollen har ändå våra förnämliga idrottare
själva spelat. Vi tror oss ändå om att ha varit ett gott stöd.

Utmärkelser
Förtjänsttecken
Nr 1 –
Nr 2
282 Sative Nadler Trollhättans Aikidoklubb
283 Lars Tornemark Kristianstads Aikikai
Nr 3
264 Anders Kamph Kristianstads Aikikai
265 Tommy Lilja Trollhättans Aikidoklubb
Nr 4
128 Ulrika Bosaeus Ahlvin Vanadis Aikidoklubb
129 Björn Sjöberg Taidoklubben Seishin
Nr 5
167 Ulf Linde Iyasaka Aikidoklubb
168 Per-Åke Wilhelmsson Toitsu Aikidoklubb
169 Jan Eriksson Västerås Aikidoklubb
170 Ronny Irekvist Trollhättans Aikidoklubb
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Nr 6
13 Ulf Evenås Göteborgs Aikidoklubb
14 Stefan Stenudd GAK Enighet
15 Jan Nevelius Vanadis Aikidoklubb
16 Stig Forsberg Högdalens Budoklubb
17 Cecilia Ralfe- Stelander KFUK- KFUM Upps. Aikido
18 Urban Aldenklint  Iyasaka Aikidoklubb
19 Lars-Göran Andersson Torsby Aikidoklubb

Stora grabbar & tjejers märke
76 Anna Cervin  Taidoklubben Seishin Dojo

Ekonomi
SB&K:s ekonomi är uppdelad i det centrala och under-
förbunden. Här redovisas den centrala ekonomin. För
underförbundens ekonomi, se deras verksamhetsberät-
telser och årsmöteshandlingar.

SB&K:s intäkter 2011 var totalt 9,4 miljoner kronor,
men därav slussades en miljon till föreningarnas idrotts-
lyft, 1,8 miljoner till underförbunden, 1,6 i elitstöd till
underförbundens landslag och elit, samt 0,6 miljoner beta-
lades för våra medlemmars försäkring.

De största kostnadsposterna därutöver var kansliet
med 2,3 miljoner och Kampsportsgalan med 0,4 miljoner.
Styrelsens kostnader var 256.000 och förbundsstämman
186.000. Ekonomihanteringen via RF Ekonomi inklusive
revisionskostnader blev 209.000. Information, marknadsfö-
ring och kostnader för att värva sponsorer blev samman-
lagt 300.000. Utbildning kostade 64.000 men omsatte med
sina kurser ett betydligt större belopp.

För internationellt arbete har SB&K av RF fått ett sär-
skilt treårigt bidrag på 300.000 att förbruka 2011-2013, men
vi har ”tjuvstartat” med denna satsning till en kostnad av
59.000. Målet är att försöka åstadkomma mer svensk repre-
sentation i internationella idrottsorgan, även i synnerhet de
som verkar för hela idrotten, ej blott enstaka sporter.
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Resultatet för året blev för SB&K:s centrala verksamhet
ett minus på 333.831, men av detta är 191.000 utbetalningar
2011 av elitstödsmedel som kom till förbundet 2010 och
räknades till det årets resultat. Vi behöver under 2012 se
över bokföringen av dessa och andra bidrag från RF, efter-
som de inte sällan kommer i gränserna mellan kalenderår.

Kamsportsgalan blev betydligt dyrare än förväntat,
vilket berodde på att vi i ett sent skede var tvungna att byta
lokal för den – och att vi inte lyckades uppfylla målsätt-
ningen med sponsorer.

Förbundet hade centralt en ingående balans på 545.000
kronor, så det fanns gott och väl buffert för årets under-
skott (utågnede balans blev 211.000).

Dessutom blev redan i maj på RIM (RF:s stämma) en
ny modell för SF-bidragen fastställd, som innebär betydligt
ökade anslag till SB&K under de kommande åren. Det
genomförs i etapper över tre år, men redan det första av
dessa, 2012, visar vilken skillnad det gör för vårt förbund:
SF-bidraget 2011 var 1.955.000 medan det för 2012 blir
2.460.000. Liknande ökningar är att förvänta 2013 och 2014.

Denna sköna nya värld för SB&K har vi i flera år varit
införstådda med och i styrelsen arbetat för att få till ett ge-
nomförande. Nu har det skett och det innebär att vårt för-
bunds ekonomi äntligen börjar gå mot de nivåer som vår
verksamhet länge har berättigat.

Underförbunden har sammanslaget fortsatt att öka sin
höga balans, om än det varierar stort med resurser mellan
dem. Ingående balans för 2011 var 1,7 miljoner, utgående
dryga 2 miljoner. Det kan i hög grad handla om att de fort-
farande inte helt och fullt har kommit in i den nya model-
len för SB&K:s verksamhet och organisation, som infördes
år 2009, när de ombildades från sektioner till underför-
bund. Nivån är onödigt hög, så flera av dem har resurser
att kratigt utöka verksamheten.
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Resultat 2010 SB&K centralt
fördelat på resultatenheter

Här redovisas siffrorna för den centrala verksamheten,
exklusive underförbunden, fördelade på resultatenheter.

Intäkter Utfall 2011Utfall 2010
SF-stöd 1 955 000 1 898 000
Idrottslyftet – förbundsdel 907 000 1 118 500
Idrottslyftet – föreningsdel 1 038 000 -
Elitstöd – landslag 600 000 600 000
Elitstöd – riktat 905 000 191 000
Elitstöd – extra bidrag för 2010 50 000 -
Int. Stimulansbidrag 40 000 70 000
Utvecklingsprojekt 147 500 60 000
Årsavgifter (inkl. försäkring o. nya) 2 752 958 2 456 051
Försäljning 340 444 368 510
Ränteintäkter (kostnader dragna) 44 236 24 853
Sponsorintäkter 3 711 0
Övriga intäkter 0 25 372
Summa intäkter 8 783 849 5 280 703
IB centralt 545 016 1 360 353
IB i UF 1 730 705 1 795 711
Att disponera centralt 9 328 865 6 641 056

Kostnader Utfall 2011Utfall 2010
Årsavgifter till UF 1 760 560 1 694 372
Idrottslyftet – föreningsbidrag 1 038 000 -
Idrottslyftet – kostnader 36 560 53 944
Elitstöd – landslag 600 000 600 000
Elitstöd – riktat 955 000 191 000
Elitstöd – kostnader 18 750 -
Int. stimulansbidrag till UF 40 000 70 000
Försäkringspremier 585 485 585 010
Styrelse 256 428 307 978
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Årsmöte 185 575 179 719
Kansli 2 326 068 2 385 141
Marknadsföring (inkl. sponsorkost.) 134 969 20 751
Ekonomihantering 208 819 200 291
Internationella avgifter 0 721
Konferenser 29 624 76 913
Information 164 690 98 050
Utvecklingsprojekt 9 258 60 698
Internationellt arbete 59 137 -
Utbildning 64 375 39 286
Mångfald (jäm/integ/funkt/barn-ung) 29 718 112419
Juridisk nämnd 0 0
Medicinsk kommitté 1 332 0
Risk och kris 0 12 500
Distriktssamordning 2 990 117 568
50-årsjubileum 0 142 136
Kampsportsgalan 406 951 243 560
Diverse 8 454 9 469
Avskrivningar 31 537 5 380
Övrigt (elitstöd 2010 191.000) 163 400 436 419
Summa kostnader 9 117 680 5 986 807

Årets resultat - 333 831 -706 104
korrigering för 2008 -109 233
UB i UF 2 077 071 1 730 705
Kvar att disponera centralt (UB) 211 185 545 016
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Underförbundens verksamhetsberättelser

Michael Sederlin (till vänster) och Sten Frödin i aikidouppvisning på
Kampsportsgalan. Foto: Foto: Hamid Shokatyan.
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Urban Aldenklint kastar Michael Sederlin (medlem i nationella
uppvisningstruppen) på 50-årsjubileets uppvisning. Foto: Magnus
Hartman.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet
2011 har varit ett händelserikt år. Under året firade vi 50 år
av aikido i Sverige och det var naturligtvis väldigt, väldigt
roligt. Inofficiellt började firandet redan den 6 februari
lokalt i Stockholm med ett pass med Jan Hermansson på
Iyasaka Aikidoklubb. Den 6 februari var på dagen 50 år
sedan aikido tränades för första gången i Sverige och en av
pionjärerna var Jan.

Aikidoförbundets stora officiella firande gick av sta-
peln i september. Det var fantastiskt att se den närhet och
värme som alla bjöd på under jubileumsfirandet. Det är
detta som svetsar ihop oss – inom och över gränser. Vi får
dock inte glömma eller skönskriva vår historia. Det är vik-
tigt, om än inte kul, att minnas misstag, trätoämnen och
lärdomarna av allt det. Jag känner också att det är det vi
gör. Och, vilket är det finaste, vi väljer att dra lärdomar, vi
väljer gemenskapens väg, och vi väljer att jobba vidare till-
sammans.

Under året hände en del ledsamheter. Jordbävningen
och den efterföljande tsunamin i Japan skapade förödelse
och tog liv. Oron för släkt, vänner och bekanta vi har var
naturligtvis stor. Svenska Aikidoförbundet skickade en
hälsning med vårt djupa deltagande till Aikikai Hombu
Dojo och senare också en donation till restaureringen av
Ibaragi Shibu Dojo. Förbundet skickade också ut informa-
tion med instruktioner som en hjälp för medlemsklubbar
eller enskilda som önskade donera medel.

Vad gäller medlemsantalet i förbundet noterar vi en
fortsatt nedgång. Detta går naturligtvis emot den strävan
förbundet har. De initiativ och satsningar på samverkan,
jämställdhet, utbildning, en nationell uppvisningstrupp
och webbplatsen har känts gå i rätt riktning, men vi har an-



80 Verksamheten 2011

ledning att reflektera över detta. Tillsammans kommer vi
att vända trenden. Det är jag övertygad om.

Leif Sunje

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma
hölls den 26 mars på Hotel Sheraton i Stockholm.

Förbundsstyrelsen har under 2011 bestått av Leif Sunje
(ordförande), Per-Åke Wilhelmsson (vice ordförande), Yl-
va Beckman (sekreterare), Max Korkkinen (kassör), Leif
Brand, Mikael Friberg, Moa Lindell, Katina Morini och Pat-
rik Unné.

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen hållit
tolv protokollförda möten. Protokollen har publicerats på
förbundets webbplats.

Särskilda ansvarsområden
Jämställdhet: Patrik Unné, utbildning: Leif Brand, bidrag:
Moa Lindell, vidimering: Mikael Friberg och webb: Per-
Åke Wilhelmsson.

Valberedning
Valberedningen har 2011 bestått av Jan Eriksson (ordför-
ande) samt Maria Alander och Jakob Blomquist.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikais
internationella regelverk, en graderingskommitté som han-
terar graderingsfrågor. Graderingskommittén har under
året bestått av Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson,
Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Jan Hermansson (hedersle-
damot), Maria Mossberg, Jan Nevelius och Stefan Stenudd
(sammankallande).

Kommittén har under året diskuterat och enats om
vissa bedömningsgrunder när det gäller rekommendatio-
ner till 5-6 dan.
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En kurs inriktad mot instruktörer som är eller vill bli
fukushidoin och shidoin inom Aikikai har hållits två
gånger under året. Kursen är sedan förbundsstyrelsens
beslut 2011-09-25 frivillig för fukushidoin men obligatorisk
för att erhålla shidoin.

Under året har också nya diplom för kyugraderingar
inom Aikikai tagits fram.

På graderingskommitténs webbplats www.aikikai.se
hittar man dels regelverket för graderingar enligt Aikikai i
Sverige, dels allmän information och historik om Aikikai
och graderingskommittén.

Svensk aikido 50 år
2011 var året då svensk aikido firade 50 år. Den 6 februari
var det exakt 50 år sedan aikido tränades för första gången
i Sverige. I september firades sedan jubiléet i dagarna tre
med läger i Eriksdalshallen. Inför lägret hade vi en kam-
panjwebbsajt (www.aikido50.se) och en webbshop för för-
säljning av bland annat jubileumströjor.

Jubileumshelgen, 9-11 september, hade föregåtts av
drygt ett års planering och blev en lyckad tillställning med
träningsläger, uppvisning och fest. Över 300 personer del-
tog i lägret och det hölls tolv träningspass för en rad in-
struktörer. Dessutom erbjöds två uppskattade specialpass,
ett med yngre kommande och ett med äldre instruktörer
från tidigare årtionden.

Lördagen i Eriksdalshallen avslutades med en uppvis-
ning som bjöd på ett stort urval av svensk aikido. Den
japanske ambassadören Yoshiki Watanabe, fru Watanabe
och kulturattachén Shoichiro Ueda hedrade Svenska
Aikidoförbundet med sin närvaro under uppvisningen.

Närmare 200 personer samlades på lördagskvällen för
att fira med middag, underhållning och dans. Dessutom
förärades ett antal personer Svenska Budo & Kampsports-
förbundets förtjänsttecken av sjätte och femte graden i
samband med jubileumsfesten.
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Alla som deltog under jubileumshelgen fick också en
jubileumsskrift om de första 50 åren av svensk aikido.

Utöver förbundets jubileum ”Svensk aikido 50 år” har
det firats på många håll i landet och flera klubbar har hål-
lit jubileumsläger: Karlstad Aikidoklubb har firat 35 år,
Brandbergens Aikidoklubb, Trollhättans Aikidoklubb och
Iyasaka Aikidoklubb 30 samt Eskilstuna Ki-Aikido klubb
20 år.

I samband med detta kan det vara värt att påpeka att vi
i Sverige har en väl utvecklad kultur för att arrangera läger.
Under 2011 har våra medlemsklubbar arrangerat närmare
80 läger med både svenska instruktörer och internationellt
välkända instruktörer som alla inspirerat aikidotränande i
Sverige.

Internationellt
Svenska Aikidoförbundet är medlem i Internationella
Aikidofederationen (IAF) där Sverige är starkt represente-

Jan Hermansson kopplar ett grepp på jubileumslägret. Foto: Magnus
Hartman.
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rat med Stefan Stenudd, vice ordförande, Jöran Fagerlund,
ledamot, och Kai Löfgren-Shimasue, webmaster.

Koichi Tohei, grundaren av Ki-Aikido, gick bort den 19
maj efter en kortare tids sjukdom. Förbundet framförde
sina kondoleanser till Ki no Kenkyukai (Ki Society). Koichi
Tohei blev 91 år gammal.

Förbundsstyrelsen förutsåg att deltagande vid firandet
av Stiftelsen Aikikais samt Aikikai Hombu Dojos 70- res-
pektive 80-årsjubileum skulle inträffa under året. Firandet
sköts emellertid på framtiden på grund av naturkatastrofen
som drabbade Japan.

Medlemmar och klubbar
Antalet medlemmar i Svenska Aikidoförbundet var vid
årets slut 4 371, kvinnor (över 20 år) 555, män (över 20 år) 1
523, flickor 728 och pojkar 1 565.



84 Verksamheten 2011

Antalet klubbar var vid årets slut 104 och under året
valdes tre nya klubbar in i Svenska Aikidoförbundet:
Malmö Budoklubbs Aikidosektion, Borlänge Aikidoklubb,
Tostared Aikikai Aikido Dojo.

För nystartade klubbar finns ett startbidrag på 3.000
kronor att söka. Bidraget söks av den nybildade klubben
när den blivit invald och betalat sina medlemsavgifter till
SB&K.

Klubbsamverkan
Sverige är internationellt omtalat för att ha ett aikido-
förbund som förenar olika stilarter. Svensk aikido är också
unik med en stark anda av öppenhet som inbjuder till gäst-
träning i andra klubbar. Detta är en styrka och ett sätt att
utvecklas som får stöd av förbundsstyrelsen. För klubb-
samverkan finns bidrag att söka från förbundet.

Under 2011 har förbundet fått in fler ansökningar om
samverkansbidrag än på många år. Totalt 27 400 kronor har
delats ut i bidrag för klubbsamverkansprojekt. Det är sär-
skilt glädjande att se ansökningar om bidrag även för an-
dra typer av projekt än lägerverksamhet. Rapporter från
klubbarna om hur evenemangen avlöpt publiceras på för-
bundets webbsida i syfte att inspirera fler klubbar att söka
bidrag för egna projekt.

Under året har samverkansbidrag beviljats för följande
aktiviteter:

Lunds Aikidoklubb, Riai Aikidodojo, Liljeholmens
Aikidoklubb för ett samverkansprojekt rörande pedagogik
för barnträning. Klubbarna kommer anordna en träff för att
utbyta pedagogiska övningar, lekar och träningstekniker,
diskutera problem och möjligheter med barnträningen och
resonera kring hur barnträningen kan utvecklas.

Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa, Vanadis Aikido-
klubb, Piteå Aikidoklubb, eventuellt även Kaizen Aikido
Klubb Vännäs och Isshinkai Aikidoklubb för sommarläger
i Burträsk.
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Hikari Aikidoklubb och Uppsala KFUK-KFUM Aikido
för arrangerandet av yudanshaläger samt veckoslutsläger
med Takemori-sensei i Stockholm och Uppsala.

Fyris Aikidoklubb Uppsala och Isshinkai Aikido Umeå
för läger med Marc Bacrathy från Paris i de två klubbarna.

Klubbar inom Ki No Kenkyukai Sverige för kostnader
för översättning av Yoshigasaki senseis bok.

Bidrag söks på förbundets webbplats, där finns krite-
rier, ansökningsformulär samt information om beviljade bi-
drag och avrapportering från dessa.

Det finns återkommande kostnader för klubbsam-
verkan som förbundsstyrelsen funnit det viktigt att stödja.
Dit hör kostnader för webbhotell för Ki No Kenkyukai
Sverige (www.kinokenkyukai.se) och Iwama Shinshin Aiki
Shurenkai (www.iwamajuku.se), som därför årligen ingår
i budgeten.

Jämställdhet
Aikido är en förhållandevis jämställd idrott i så måtto att
alla kan träna och utvecklas tillsammans. Andelen kvinnor
och flickor bland medlemmarna var under 2011 30 procent
och andelen kvinnor som graderat till dangrad 23 procent.

Arbetet med jämställdhet har fortgått under året. För
medlemmarna märks detta tydligast i de bidrag som går att
söka. Under året har jämställdhetsbidrag beviljats för föl-
jande aktiviteter:

Kenshinkai Aikido, Visby för läger med Ulrika Bengts-
son 13-15 maj.

Vanadis Aikidoklubb, Stockholm för läger med Linda
Holiday, 3-5 juni.

Takenoko Aikidoklubb, Mariestad för läger med Maya
Sepp, 1-2 oktober.

Under året har förbundsstyrelsen valt att omformulera
kriterierna för att kunna söka jämställdhetsbidrag. Detta
har gjorts för att tydliggöra att jämställdhet handlar om
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mycket mer än att premiera läger med kvinnliga instruktö-
rer och andra aktiviteter som berör kvinnor.

På förbundets webbplats, under fliken UTBILDNING,
kan besökare enkelt länka sig vidare till sina lokala SISU-
utbildare om man är intresserad av att arbeta med jäm-
ställdhetsfrågor i den egna klubben.

Förbundsstyrelsen har vidare uppdaterat förbundets
jämställdhetspolicy som finns publicerad på webbplatsen.
Ett arbete med att samla bra och användbar information
om jämställdhetsarbete på förbundets webbplats pågår och
kommer att publiceras under första delen av 2012.

Förbundsstyrelsen har också påbörjat arbetet med att
ta fram metoder för att belysa eventuella jämställdhetspro-
blem i styrelsen och ute bland medlemsklubbarna.

Webbplatsen
Förbundsstyrelsen har under året arbetat vidare med att
förbättra förbundets webbplats, www.svenskaikido.se.
Webbplatsen är ett nav i verksamheten och vår viktigaste
källa för aktuell information både externt och internt inom
förbundet. Här finns bland annat information om de bi-
drag som går att söka och ett väl fungerande kalendarium
med historik från tidigare år. På webben har förbundet
numera också en egen klubbdatabas. Under fliken OM AI-
KIDO finns beskrivande texter i olika längd som en service
till klubbarna när de skall kommunicera aikido externt.

Under 2011 har förbundsstyrelsen i högre utsträckning
använt webbplatsen för information och AIKIDONYTT om-
vandlades därför till att bli ett informationsutskick som
skickas ut när förbundet vill förmedla något speciellt.

Utbildning
Förbundet har under året i samarbete med graderings-
kommittén genomfört två fukushidoin- och shidoinutbild-
ningar. Syftet med utbildningen är att säkra kvaliteten vid
medlemsklubbarnas kyugraderingar och därmed svensk
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aikidos utveckling. Syftet med shidoinutbildningen är
dessutom att säkra att kompetens finns för att ingå i en
dangraderingsjury.

Medlemmar från alla stilar inom Svenska Aikido-
förbundet var välkomna att delta i utbildningen som hölls
av Urban Aldenklint och Lars Göran Andersson. Avgiften
subventionerades av förbundet och resebidrag fanns att
söka.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har liksom tidi-
gare år erbjudit ett utbildningsprogram som riktar sig till
instruktörer och som är gemensamt för alla idrotter inom
SB&K.

Under 2011 har utbudet av relevanta utbildningar in-
venterats och resultatet publicerats på webbplatsen.

Nationella uppvisningstruppen
I samband med Sportaccord Combat Games i Peking 2010
deltog fyra svenska aikidoutövare i en aikidouppvisning.
Detta var upptakten till en nationell uppvisningstrupp i
aikido. Syftet med truppen är att kunna uppvisa en dyna-
misk aikido vid evenemang där det kan vara betydelsefullt
för aikidon att synas.

Under 2011 bidrog den nationella uppvisningstruppen
till uppvisningen i samband med jubileumslägret. Truppen
deltog också tillsammans med lokala aikidoklubbar vid
SM-veckorna i Sundsvall (februari) och i Halmstad (juni-
juli).

I Vällingby den 9 maj hölls uttagningar till nationella
uppvisningstruppen som under året har bestått av Ulf
Hjerppe, Anna Wilder Hjerppe, Sten Frödin och Michael
Sederlin. Jakob Blomquist har varit truppens manager.

Sverigeläger 2012
Enligt policyn för Sverigelägret har förbundsstyrelsen att
besluta om värdskapet för lägret året innan. Kalmar Budo-
klubb utsågs till värd för Sverigelägret 2012.
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Förbundet har en speciell webbplats, med information
om Sverigelägret (www.sverigelager.se).

Utnämningar och graderingar
SB&Ks förtjänsttecken
Sjätte graden

Urban Aldenklint
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Stig Forsberg
Jan Nevelius
Cecilia Ralfe Stelander
Stefan Stenudd

Femte graden
Jan Eriksson
Ronny Irekvist
Ulf Linde
Per-Åke Wilhelmsson

Ulf Evenås gör kokyuho på jubileumslägret. Foto: Magnus Hartman.
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Fjärde graden
Ulrika Bosaeus Ahlvin

Tredje graden
Anders Kamph
Tommy Lilja

Stiftelsen Aikikai
Shidoin

Bo Dahlman, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Andreas Falk, Brandbergens Aikidoklubb
Thomas Hellsén, Iyasaka Aikidoklubb
Mikael Sjögren, Nacka Aikidoklubb

Fukushidoin
Leif Brand, Sundsvalls Budoklubb
Magnus Bäcklund, Hörby Budoklubb
Johan Flenhagen, Karlskrona Aikidoklubb
Andreas Fågelqvist, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Henrik Hultén, Uppsala Budoklubb
Jörgen Larsson, Takenoko Aikidoklubb
Cecilia Lindahl, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Monica Lundström, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Sabine Neumann, Enighet
Tomas Nilsson, Sundsvalls Budoklubb
Kimmo Osen, Aikido Dojo Norrköping, IF Dojo Norrkö-
ping
Tommy Rozas, Aikido Dojo Gamlestaden
Sten Strömberg, Aikido Shuren Dojo Göteborg
Jimmy Svensson, Järfälla Aikidoklubb

6 dan
Thomas von Gegerfelt, Stockholm Aikikai
Peter Spangfort, Järfälla Aikidoklubb

5 dan
Björn Bengtsson, Enighet
Henrik Engelkes, Kallhälls Aikidoklubb
Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb
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Leif Sunje, Hikari Aikidoklubb
Jesper Svedberg, Brandbergens Aikidoklubb

4 dan
Sören Eriksson, IF Dojo Norrköping
Jan Grönholm, Iyasaka Aikidoklubb
Patrik Nilsson, Vanadis Aikidoklubb
Kimmo Osen, Aikido Dojo Norrköping, IF Dojo Norrkö-
ping
Mikael Sjögren, Nacka Aikidoklubb
Gunnar Svensson, IF Dojo  Norrköping

3 dan
Sten Frödin, Iyasaka Aikidoklubb
Magnus Granberg, Vanadis Aikidoklubb
Tomas Hellberg, Riai Aikido Dojo
Kristina Isaksson, Järfälla Aikidoklubb
Alula Kassa, Aikido Dojo Gamlestaden
Jenny Kempe, IF Dojo  Norrköping
John Mårtensson, Renshin Aikido Dojo
Lars Niklasson, Järfälla Aikidoklubb
Sebastian Nilsson, Uppsala Budoklubb
Åke Pekkarinen, Enighet
Thomas Sääf, Nacka Aikidoklubb
Bertil Sköld, Gubbängens Aikidoklubb
Tor Söderlund, Örebro Aikidoklubb
Jimmy Svensson, Järfälla Aikidoklubb
Thomas Wallberg, Hikari Aikidoklubb
Helena Wikström, Vanadis Aikidoklubb

2 dan
Johan Aderud, Örebro Aikidoklubb
Agneta Ahlberg, Enighet
Robert Ekblom, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Peter Fällman, Vanadis Aikidoklubb
Dan Hedlund, Örebro Aikidoklubb
Yuko Inoue, Vanadis Aikidoklubb
Ralf Lindahl, Piteå Aikidoklubb
Jan Marklundh, Takenoko Aikidoklubb
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Mikael Olofsson, Enighet
Mark Shakes, Sandvikens budo- och kampsportsklubb
Per-Erik Stendahl, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb

1 dan
Medhat Ahl, Vanadis Aikidoklubb
Peter Arvidsson, Gubbängens Aikidoklubb
Carl-Johan Bohman, Örebro Aikidoklubb
Mikaela Ekstrand Rydelius, Iyasaka Aikidoklubb
Anders Engström, Misogi Aikidoklubb
Anders Engström, Aikido Dojo Vallentuna
Mira Grande Axelsson, Lunds Aikidoklubb
Samuel Green, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Jennie Hedrén Hasselros, Sedokan Växjö
Gusten Hollari Holmberg, Stockholm Aikikai
Mikael Jansch, Iyasaka Aikidoklubb
Christian Jansson, IF Dojo Norrköping
Ludvig Jönsson, Vanadis Aikidoklubb
Güngör Kalfa, Aikido Dojo Gamlestaden
Milja Kanerva, Linköpings Budoklubb
Ugur Kayhan, Gubbängens Aikidoklubb
Karl Linde, Iyasaka Aikidoklubb
Emma Lindqvist, Uppsala Budoklubb
Ingemar Löfgren, Karlstads Aikidoklubb
Ana  Lund, Järfälla Aikidoklubb
Johnny Lundström, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Sergej Melnik, Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Torbjörn Palmgren, Aikido Helsingborg Klubb
Jani Piira, Järfälla Aikidoklubb
Jeannie Sinaga-Helmfrid, KFUK KFUM Uppsala Aikido-
klubb
Per Sjögren, Aikido Dojo Vallentuna
Rikard Sparby, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Jonas Trädgårdh, Aikido Dojo Falun
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Takemusu Aiki, Tomita Academy
5 dan

Åsa Bergström, Aikido Dojo Liljeholmen
2 dan

Pär Benthin, Aikido Dojo Liljeholmen
Ank Dijkstra, Aikido Dojo Stockholm

1 dan
Rickard Edman, Aikido Dojo Liljeholmen
Lotta Grun, Aikido Dojo Liljeholmen

Ki No Kenkyukai Association Internationale
5 dan

Jan Eriksson, Enköpings Ki-Aikido
3 dan

Mahesh Potenciano, Solna Aikidoklubb
Joden

Dominique Björn, Kõjõ Ki-Aikido Stockholm
Håkan Ljungberg, Solna Aikido Klubb

Chuden
Fredrik Pettersson, Enköpings Ki-Aikido
Jonas Hamnered, Ki no Kenkyukai Göteborg
Marianna Ivanova, Ki no Kenkyukai Göteborg
Ola Ljungkrona, Ki no Kenkyukai Göteborg
Paul Babalola, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap
Petter Johansson, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap
Susila Sing Temadja, Sala Ki-Aikido förening
Torsten Rink, Bergslagens Ki-Aikido Klubb

1 dan
Katarina Lindgren, Västerås Ki-Aikidoklubb
Nadja Travina Eriksson, Enköpings Ki-Aikido
Per-Åke Wilhelmsson, Toitsu Aikidoklubb
Shoden
Nadja Travina Eriksson, Enköpings Ki-Aikido

Förbundsstyrelsen gratulerar samtliga!
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BJJ-förbundet

2011 har varit ett händelserikt år för svensk BJJ. Förbundet
har utvecklat sin elitsatsning genom att anställa en lands-
lagstränare i Ricard Carneborn som i sin tur har kallat till
och genomfört tre landslagsläger. Lägren har legat innan
VM, innan SM och nu senast innan European Open.
Svensk BJJ kan glädjas åt många tävlingsframgångar men
de som står ut mest är ändå att vi:

Blev bästa nation på European Open 2011, då Mikael
Marffy bärgade en silvermedalj i brunbältes adult på VM,
samt genom Ida Hanssons silver i brun/svart adult (högsta
kategorin) på samma VM. Ida Hansson har etablerat sig
som Sveriges hittills mest framgångsrika grappler.

Landslagsverksamheten har utvecklats och efter SM
2011 togs en landslagsgrupp ut med tre personer från varje
viktklass och därefter tar förbundets nya rankingpoäng
vid. Systemet bygger på att man får ett visst antal poäng
för varje medalj och antalet poäng är olika beroende på vil-
ken bältesklass du tävlar i. Detta rankingsystem är sedan
vägledande för landslagscoachen när han tar ut truppen till
VM 2012.

Vi har fortsatt satsa på utbildning av nationella domare
och internationella förbundet, representerat av Alvaro
Mansor har hållit fyra regelutbildningar på svensk mark, i
Göteborg, Malmö och Stockholm (Stockholm vid två tillfäl-
len). BJJ-förbundet har beslutat ackreditera våra svenska
domare som går kurserna förutsatt att de innehar brunt
eller svart bälte. Förbundet rekommenderar att man bokar
ackrediterade domare till de tävlingar man önskar arrang-
era.

Vi arrangerade SM i samarbete med Bålsta Dojo den
8:e oktober. SM var ett välbesökt arrangemang och de täv-
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lande visade på hög nivå. Efter en avslutad tävlingsdag
kunde vi kora ett antal nya mästare som belönades med
RF:s mästerskapstecken.

SM
Damer – 58.5 Tove Södersten Prana Jiu Jitsu Klubb
Damer – 64 Janni Larsson IF Fight Zone – Stockholm
Herrar – 70 Amir Albazi IF Fight Zone – Stockholm
Herrar – 76 Robson Barbosa Ekhem Kaisho Budo-

klubb
Herrar – 82.3 Alexander Musi/Wennergren IF Fight

Zone – Stockholm
Herrar-88,3 Martin Jansson För. Stenungsunds Kamp-

sportsakademi
Herrar – 94 Philip Andersson Malmö Mixed Martial

Arts IF
Herrar- 100.5 Tommy Karlsson Halmstad BJJ Klubb
Herrar + 100.5 Mikael Marffy Malmö Mixed Martial Arts

IF

BJJ i gröngräset. Foto: Magnus Hartman.
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Junior-SM
Tjejer 64.0kg Ylva Monwell Ju-Jutsu Klubben Samurai
Killar 58.5kg Mario Markus Gracie Barra Göteborg
Killar 64.0kg Alejandro Castillo IF Fight Zone – Stock-

holm
Killar 69.0kg Daniel Schalander Sollentuna Kamp-

idrottsförening & Träningscenter
Killar 74.0kg Marcus Hultberg Kaisho Budoklubb
Killar 79.0kg Mario Lukanovic Lunds Brazilian Jiu Jitsu

Klubb
Killar 89.0kg Kristian Khoury Gracie Barra Göteborg

I tillägg till detta korades även Veteranmästare samt
Riksmästerskapen Vit och blå. Grattis till 2011 års svenska
mästare. Nu lämnar förbundet med varm hand över
stafettpinnen till Västerås Fight Team som står som ar-
rangör för 2012 års svenska mästerskap planerat till den
29:e september.

Styrelsen tackar svensk BJJ för ett fantastiskt 2011 och
ser fram emot nästa år!
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Instruktörerna vid höstens läger i bujinkan.
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Bujinkanförbundet

Styrelsen
Det blev en del förändringar i styrelsens sammansättning i
och med att såväl tidigare ordförande som kassör och se-
kreterare avgick.

Styrelsemedlemmar 2011:

Anne Liljedahl, Linköping dojo, ordförande (nyval)
Urban Grundström, Tetsu dojo, Stockholm, vice ordfö-

rande (omval)
Steven Hellingh, To Nan dojo, Stockholm, kassör (nyval)
Patrik Johansson, Bujinkan dojo Gefle, Gävle, sekreterare

(nyval)
Mats Hjelm, Kaigozan dojo, Stockholm ledamot (omval)
Christian Appelt, Seishin dojo, Göteborg, ledamot (om-

val)
Ronny Wikh, To Nan dojo, Stockholm, suppleant (ny-

val)
Per Morell, To Nan dojo, Stockholm, suppleant (omval)

Det blev en rörig start till att börja med, då ordförande,
kassör och sekreterare var nya, men när vi väl fått ordning
på våra ansvarsområden flöt arbetet på smidigt i gruppen.
I början av sommaren hade vi ett styrelsemöte ”live” i
Stockholm, där de flesta ledamöterna och suppleanterna
kunde närvara. Övriga möten har hållits via Skype, en
gång i månaden. Detta har möjliggjort ett högt deltagande
och det har även hållit nere kostnaderna för förbundet.
Pengar som kunnat läggas på verksamheten istället.
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Läger
Under hösten gjorde vi en stor satsning och bjöd in fyra
högt graderade instruktörer, alla västerlänningar som trä-
nat en längre tid för Hatsumi Sensei och hans närmaste
instruktörer. Några av de permanent boende i Japan: Sven-
Eric Bogsäter, Duncan Stewart, Steve Olsen och Rob Ren-
ner.

Det blev en succé! Strax över 150 deltagare, varav ca
hälften från andra länder än Sverige. Det blev två dagar
med hög nivå på träningen, fantastisk stämning och glada
skratt!

Vår förhoppning är att TaiKai ska fortsätta hållas varje
år, men att ansvaret för lägret kommer bytas mellan klub-
barna i Sverige.

Under året har ett flertal andra läger hållits runt om i
Sverige, det har i princip varit möjligt att åka iväg och träna
för högt graderade instruktörer varje månad.

Klubbar
Under året har Malmö Budoklubb registrerat om sig, Peter
Carlsson och Jörgen Heide har gjort gemensam sak. Luleå
dojo har registrerat en förening i och med att de tagit över
en del av studentidrotten i Luleås verksamhet.

På TaiKai 2011 var det flera Bujinkanklubbar som fick
upp ögonen för vad fördelarna med att vara med i Bujin-
kanförbundet kan vara – i och med att vi subventionerade
medlemmarnas lägeravgifter kraftigt. Vi kommer fortsätt-
ningsvis ge rabatt till medlemsklubbarna vid förbunds-
arrangemang. Förhoppningsvis leder det till en viss till-
strömning av klubbar under 2012 och även kommande år.

Grader
Sverige fortsätter hålla hög nivå och i år har vi fått ytterli-
gare fem jugodan (15 dan), Christian Appelt, Jörgen Hejde,
Peter Carlsson, Fredrik Markgren, Mats Brickman. Grattis
och bra jobbat! Flera tränande har även stigit i graderna
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Bujinkan. Foto: Magnus Hartman.
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och antalet judans (10 dan) och över har ökat. Roligt att
kunna hålla så hög klass på träningen!

Glädjande är även att Rickard Sundelius (15 dan, Bus-
hin Dojo, Stockholm) under sin senaste resa till Japan
förärades en guldmedalj av Hatsumi sensei, vilket är ett
sätt att visa uppskattning.

Årets tema
Temat för året: Kihon Happou, vilket står för åtta grund-
tekniker inom arten. ”Back to basics” så att säga. Flera nya
och intressanta vinklar på våra vanliga tekniker har kom-
mit fram.

Det har även varit fokus på specifika punkter, såsom
öga, finger, revben, för att få och bibehålla kontroll över
motståndaren.

Internationellt
Många har varit till Japan och tränat under året, detta trots
Fukushimakatastrofen, även om antalet resande under vå-
ren gick ned något jämfört med vanligt. Det har varit möj-
ligt att åka på läger runt om i Europa nästan varje vecka.

Tränande
Antalet tränande har i princip varit oförändrat under året.
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Jujutsufederationen

Ordföranden har ordet
Förbundet har under 2011 genomgått en väsentlig renove-
ring i fråga om rutiner, administration och verksamhetsin-
riktning. Väsentliga förändringar har varit inrättande av de
olika funktionsråden inom förbundet, som därigenom lät-
tare kan verka inom sina egna fält samtidigt som genom-
synen i verksamheten blir tydligare.

Sedan stämman i mars 2011 beslutade att väsentligt
dra ner på budgeterade medel för tävlingsverksamheten,
till förmån för stiloberoende medlems- och ungdoms-
rekrytering, har året avspeglat sig med väsentliga svårighe-
ter att kunna bedriva den elitverksamhet som varit plane-
rad. Trots det, så har nya förbundskaptenen Michael Kuntz
och vårt landslag i JJIF tydligt visat att Sverige är en nation
att räkna med. Med i bagaget från de stora tävlingarna, har
funnits medaljer av alla valörer.

Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten, varav
två fysiska. Förbundet har arbetat med tekniklösningar för
löpande sammanträden, vilket visat sig inte helt enkelt
men väldigt kostnadseffektivt.

När nu basen är lagd i förbundet, med nya föreskrifter
om hur organisationen skall fungera, och inkörningsåret
2011 har slagit väl ut, ser vi med stor tillförsikt fram emot
2012.

Förbundet har under de senaste åren minskat sitt med-
lemsantal från drygt 10 000 medlemmar 2007/2008, till
drygt 8 000 2010. De främsta medlemsrasen har funnits
inom de två blocken ne-waza som i stort sett försvann 2009
(ca 1 200 medlemmar) med att BJJ-förbundet blev ett eget
underförbund till SB&K, samt de traditionella klubbarna
där endast självförsvarsträning och motion bedrivits (ca
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800 medlemmar).  Under 2011 har medlemsantalet börjat
öka igen, och var vid utgången av 2011 nära 8 200 medlem-
mar. En nettoökning med drygt 200 medlemmar under
2011 alltså. Den ökning som skett har i huvudsak eller nära
80% varit nya klubbar med tävlingsinriktning.

Daniel Norrgård

Internationell verksamhet
Vår internationella representant, Gunnar Hoffsten, har
deltagit på Ju-jitsu European Unions (JJEU) kongress i
Maribor, Slovenien, den 3/6 samt Ju-jitsu International
Federations (JJIF) kongress i Ghent, Belgien, den 10/11.

Gunnar Hoffsten var vidare domarkontrollant vid JVM
i Ghent, Belgien, den 11-13/11.

Bertil Bergdahl är sekreterare i JJIF’s domarkommitté
och Gunnar Hoffsten är revisor i JJEU.

Sportrådet
Rådet är nybildat och tog över där vår förste sportchef Mi-
chael Kuntz, Nacka, lämnade av för vidare arbete med
landslaget. Ny sportchef är Mikael Bengtsson, Varberg, och
ledamöter är Jesper Kedjevåg, Växjö, Jonathan Askesjö,
Sollentuna och Dario Lopez-Kästen, Göteborg.

Verksamhet under året har varit den Svenska Jujutsu-
ligan och dess deltävlingar: Wernamo Open, Göteborg
Open, X-fight, Nordic Cup, Calmar Cup och Nordfalken
Fight Challenge i Ljungby.

Dessutom har rådet inlett arbetet med att utveckla or-
ganisationen runt den stiloberoende tävlingsverksam-
heten.

Kamplandslaget
2011 blev ett stort mästerskapsår med, förutom junior-
landslagets framgångar, ett guld på EM i Maribor i Sloven-
ien, och ett brons på VM i Cali, Colombia, för Sara Widgren
i -62 kg.
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Under våren hölls två landslagsläger tillsammans med
junior- och partävlingslandslagen och ytterligare ett läger
hölls i Göteborg under sommaren.

Martin Ingholt lämnade sitt uppdrag efter VM i Cali
och senior- och juniorlandslagen slogs ihop under ledning
av den nytillträdde landslagscoachen Rob Haans och den
assisterande coachen Joakim Vistam.

Året avslutades med ett landslagsträningsläger i Stock-
holm den 9-11 december.

Partävlingslandslaget
Under 2011 har federationen haft ett duopar i landslaget/
landslaggruppen som har representerat Sverige internatio-
nellt. Duoparet har bestått av Malin Persson och Maria Er-
iksson från Göteborgs Jujutsuklubb.

Vårt kvinnliga duopar har deltagit på Hamburg Open
i mars 2011 där paret tog en silvermedalj och slog då det
schweiziska världmästarparet. Därefter deltog paret i Paris
Open. I Kalmar Cup i april månad tog Malin och Maria
guld och slog ett danskt herrpar.

Damparet blev uttaget till att representera Sverige i det
europeiska mästerskapet i Maribor men blev där utan med-
alj.

Under våren har kamplandslagsgruppen både junior
och senior samt duolandslagsgruppen haft gemensamma
läger. Ett läger i mars månad och ett inför EM.

Som vanligt hade även landslagsgruppen i kamp och
duo ett gemensamt sommarläger i Göteborg under fyra
dagar 30/6-3/7.

Höstens första tävling blev German Open i oktober 1-
2/10. Där blev svenskorna utan medalj. Den sista tävlingen
för säsongen blev Mediterranean Open i Madrid den 10
december där damparet tog en silvermedalj och förlorade
finalen mot ett tyskt dampar.

Under hösten har landslagcoachen med hjälp av
världsmästaren i duo 2008, Jesper Kedjevåg, satsat på att få
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fler tävlanden i duo och hade ett öppet läger i Växjö 2-3
december där ett flertal par deltog.

Landslagcoachen Isabelle Sarfati har deltagit i alla täv-
lingar och arrangemang under 2011 förutom Hamburg
Open som då krockade med federationens årsmöte.

Juniorlandslaget
Under året som gått har juniorerna och seniorerna haft ge-
mensamma läger då många är med i båda landslagen. På
så vis har alla kunnat få bättre sparring och vi har kunnat
skapa en bättre lagkänsla.

JVM gick i Ghent, Belgien, under hösten. Det blev ett
helt fantastiskt mästerskap för Sverige som hade sex täv-
lande med. Jonathan Askesjö och Mia Widgren följde med
som coacher.

Sara Widgren, guld -62 kg U21
Fredrik Widgren, silver -81 kg U18
Isabelle Vistam, silver -57 kg U18
Joakim Wallberg, brons -77 kg U21
Johanna Sand, brons -70 kg U18
Anton Villberg, oplacerad -85 kg U21
Tidigare under hösten gick German Open vilket för

många var den sista stora tävlingen att testa form på innan
JVM. Även landslagsledningen var då på plats för att
coacha.

Juniorlandslagsledningen har bestått av Jonathan
Askesjö, Mia Widgren och Erik Fredriksson. Efter JVM
valde Jonathan Askesjö och Erik Fredriksson att avgå från
sina uppdrag.

Juniorlandslaget har tagit medalj på alla tävlingar de
åkt på hittills.

Domarkommittén
Under året som gick presterade de svenska domarna en hel
del inom Sverige men även också på de internationella
turneringarna.
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I april gick Jonas Elfving och Kristoffer Sundström
JJEUs domarkurs i Paris. De klarade med bravur och tog
sin europeiska licens som Continental B Referee. I augusti
åkte Niclas Sjöberg och Dan Andersson till Lignano
Sabbadorio i Italien för att delta på JJIFs kurs för World
referees.

Dan gick refreshmentkurs för sin World A-licens. Han
var samtidigt en av de tre kursledarna som hjälpte till att
kolla de som var på kursen för att ta nya licenser och upp-
datera dem. Niclas Sjöberg gick kursen och tog den högsta
licensen, World A. Sverige har numera fem aktiva interna-
tionella domare.

De internationella tävlingar som de svenska domarna
deltog på under året var:

Paris Open - Jonas Elfving och Kristoffer Sundström
JVM, Maribor - Niclas Sjöberg
German Open - Niclas Sjöberg, Nico Christoforidis och

Daniel Norrgård
Under året översattes det nya tävlingsreglementet av

Jonas Elfving. Vi tackar Jonas för denna fantastiska insats.
I domarrådet satt 2011:
Ordförande Dan Andersson
Ledamot Nico Christoforidis

Hemsida och media
Med ett ökat intresse för kampsport i svensk media har
också jujutsu fått plats i media. Störst medial framgång var
EM-guldet i somras som fick mycket stor spridning i riks-
täckande medier. Hemsidan har inte blivit omarbetad som
tänkt, men arbetet fortskrider.

Hemsidan har dock haft mer täckande uppdateringar
med information kring olika stilars läger, federationsin-
formation etc.
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Styrelsen
Under 2011 har styrelsen för Svenska Jujutsu Federa-

tionen bestått av:
Daniel Norrgård, Jönköping/Ljungby, ordförande
Gunnar Hoffsten, Varberg, vice ordförande
Jonas Elfving, Umeå, kassör
Sofie Henningsson, Ronneby, sekreterare
Helena Hugosson, Solna, information
Henrik Andersson, Nybro, ledamot

Isabelle Sarfati, Stockholm, suppleant
Tobias Back, Köping, suppleant

Ju-jutsu. Foto: Magnus Hartman.
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Kampsportsförbundet

Vårt underförbund består av idrotterna Capoeira, FMA,
Glima och Krav Maga. Hitintills är det endast Capoeira och
Glima som har varit verksamma i förbundets styrelsearbete
och vi väntar med tillförlit att FMA och Krav Maga skall
upptäcka fördelarna med att på allvar ingå i förbundsar-
betet.

Framför allt hade det varit intressant att ta del av den
verksamhet som uppenbarligen existerar inom våra idrot-
ter, vi består ju trots allt av ett drygt hundratal föreningar
som har kontinuerliga aktiviteter.

Det är varken tvång eller skyldighet att presentera en
verksamhetsberättelse eller att ingå i styrelsearbetet, men
dock en rättighet. I år är det återigen endast Glima som
lämnat in sin rapport, ett ödets ironi med tanke på att det är
förbundets minsta idrott.

Lars Magnar Enoksen,
ordförande

Svenska Kampsportsförbundet

Verksamhetsberättelse Glima 2011

Nationella mästerskap
Glima har haft officiell SM-status sedan 2005 och mäster-
skapet 2011 blev den första nationella tävling inom
Svenska Budo & Kampsportsförbundets 51 åriga historia
som sändes i direktsändning av SVT. En banbrytande hän-
delse som gjorde att andra av förbundets idrotter fick lik-
nande massmedial exponering i direktsändning genom
detta trendbrott.
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Årets tävling avhölls i Halmstad under SM-veckan i
juli och det tävlades i Lösa tag, Ryggtag och Byxtag (Bälte-
stag). Samtliga var öppen klass och Jarmo Majorin ansva-
rade som huvuddomare.

Reza Farkhonde (IK Sparta) blev svensk mästare i Lösa
tag. Joan Lundh (IK Sparta) blev svensk mästare i Ryggtag.
Pontus Jansson (IK Sparta) blev svensk mästare i Byxtag.
Dessutom korades Joan Lundh till ”svensk glimakung”
tack vare sina fina tävlingsprestationer som resulterade i
två silver och ett guld.

Internationell verksamhet
De brottare som tävlade i samliga tre SM-grenar och

placerade sig främst uttogs officiellt till Svenska Glima-
landslaget av Kampsportsförbundet. Landslaget består
därmed av Joan Lundh, Pontus Jansson samt Patrik Jans-
son. Vid nästföljande SM (2012) görs landslagsuttagningen
enligt samma princip.

I oktober/november genomfördes ett internationellt
träningsläger på Island och svenska landslaget gavs tillå-
telse att tävla i deras nationella delmästerskap (som avhålls
tre gånger om året). Joan Lundh tog silver och Patrik Jans-
son brons i -80 kg, medan Pontus Jansson skadade sig i -90
kg och blev oplacerad.

Övrig internationell verksamhet innefattade tränings-
läger i Norge (januari), Schweiz (februari), USA (mars),
Norge (juli) samt Belgien (september), samtliga under led-
ning av huvudinstruktör Lars Magnar Enoksen.

Övrig verksamhet
En diskussionsgrupp, ”Combat Glima Club”, finns

numera på Facebook på initiativ av den amerikanske
huvudinstruktören Danny J. Hoskins. Denna nätsida har
skapat förvånansvärt goda resultat angående den histo-
riska och kulturella medvetenheten om skandinaviska
kampidrotter i praktiken.
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Glima. Foto: Magnus Hartman.



110 Verksamheten 2011

Framför allt är det glädjande att se med vilken själv-
klarhet som Glima uppfattas som ”native martial arts”. Då
återstår bara att denna medvetenhet sprids till de nordiska
ursprungsländerna..;)
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Kendoförbundet

Centralt
Styrelse och förtroendevalda
Den 26 mars 2011 hölls Förbundets årstämma. Vid mötet
valdes en styrelse med följande sammansättning:

ordförande Anette Persson Sunje (ny)
sekreterare Emma Sviestins
kassör Anders Bergström (ny)
Ledamöter:
Kendo Jussi Mylluoma (ny)
Iaido Jonas Hasselhuhn
Jodo Sida Yin (ny)
Kyudo Jan Graaf
Naginata Kirsi Höglund
Suppleanter:
1:e suppleant Jesper Waldestål
2:a suppleant Peter Höglund

Till revisorer valdes Maria Wollblad (ny) och Tomas
Forslund är den respresentant  hos Ernst & Young utsågs
av SB&K.

Till valberedningen valdes Mats Wahlqvist och Maria
Engqvist med Raili Bükk som sammankallande.

Anette Persson Sunje adjungerades som registeransva-
rig och Peter Höglund adjungerades som dokument-
ansvarig och regelansvarig.

Möten
Under året har Förbundet haft 15 styrelsemöten (varav fem
per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter års-
mötet 26/3.
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Styrelsen fanns representerad på SB&Ks stämma med
Anders Bergström och Peter Höglund, men ingen deltog
på Kampsportsgalan.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls
5 maj i samband med Kendo-EM i Polen. Ordförande
Anette Persson Sunje representerade med Mats Wahlqvist
som bisittare.

European Kyudo Federation General Assembly och
International Kyudo Federation General Assembly hölls i
Paris den 15 juli 2011 och Jan Graaf representerade.

European Naginata Federation (ENF) General As-
sembly skedde i två delar, dels 20 mars i Paris och dels i
Bryssel 5 november, Kirsi Höglund representerade Svensk
Naginata. Hon representerade även vid International Nagi-
nata Federations (INFs) möte i Himeji, Japan 1 juli.

Kirsi Höglund har blivit invald i ENF som kassör.

Centralt
Med anledning av jordbävningskatastrofen i Japan i feb/
mars skickade tf ordförande Mats Wahlqvist ett brev till
ZNKR där vi uttryckte vårt deltagande med de drabbade.

Anita von Sandor änka efter Robert von Sandor, en av
initiativtagarna till Svenska Budoförbundet och Europeiska
Kendoförbundet, avled i mars. Hon var en av de första i
Sverige som utövade Naginata.

Medlemmar
Vid årsmötet uppdagades det att flertalet klubbar trots in-
betald medlemsavgift inte hade fått rösträtt för årsstäm-
man då de inte anmält de statistikuppgifter som SB&K
krävde. Detta medförde att endast tolv av Förbundets 42
klubbar hade rösträtt.

Vi har ett medlemsantal via klubbarna på 911 personer
och enligt de anmälda statistikuppgifterna var antalet
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kvinnliga medlemmar 22 % och 26%  av medlemmarna var
under 16 år.

Tre personer har bytt förbundstillhörighet för att istäl-
let tillhöra Svenska Kendoförbundet. Två kommer från
Ryska kendoförbundet och en från England.

Klubbar
Waxholm Iaido klubb har lagts ner och följande sex nya
klubbar har tillkommit:

Tonbo Sollentuna Kendo Iaido Sällskap
Kibo Kendo Dojo, Stockholm
Issha Kyudo Kai, Uppsala Kyudoklubb
Malmö Budoklubb/Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
Västerviks Judoklubb, Iaido
Lidköpings Kampsport Akademi IF, Kendo

Graderingar
Följande tillfällen har hållits i Sverige:

2011-02-06, Kendo, SUGO Cup
2011-05-15, Iaido-SM
2011-07-01, Göteborg  Jodo Open
2011-07-02, Göteborg Iaido Open
2011-10-16, Stockholm Kendo Open
2011-12-04, Iaido, Göteborg

Följande antal  personer har graderat Dangrad 2011:
7 dan 6 dan 5 dan 4 dan 3 dan 2 dan 1 dan

Iaido 0 0 1 1 2 3 12
Jodo 1 0 0 0 0 1 2
Kendo 0 0 1 2 7 4 13
Kyudo 0 0 0 0 1 0 4
Naginata 0 0 1 0 0 0 0

För detaljer om personerna som graderats hänvisas till
Svenska Kendoförbundets Verksamhetsberättelse för 2011.
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Mästerskap iaido
SM
SM arrangerades av Falkenbergs IK 14-15 maj.
Resultat Individuellt
Mudan
Guld - Jonas Engman (Falkenbergs Judoklubb Iaido)
Silver - Caiza Almén Wranning (Falkenbergs Judoklubb
Iaido)
Brons - Mattias Kytölä (Budo Höör), Astrid Öman (FSKA)
Fighting Spirit Mattias Kytölä (Budo Höör)
Shodan
Guld - Maria Engqvist (FSKA)
Silver - Hannes Ovrén (Linköpings Budoklubb)
Brons - Linus Örström (Kallhälls Aikido & Iaidoklubb),
Åke Karlsson (Sölvesborgs Budosällskap)
Fighting Spirit Åke Karlsson (Sölvesborgs Budosällskap)
Nidan
Guld - Simon Bleiker (FSKA)
Silver - Fredrik Broman (Sölvesborgs Budosällskap)
Brons - Johan Andersson (Falkenbergs Judoklubb Iaido),
Håkan Randahl (Kensei Iaidoklubb)
Fighting Spirit Peter Höglund (Shogun Jujitsu Halmstad)
Sandan
Guld - Patrik Almqvist (Glimminge Budokan)
Silver - Mattias Jansson (Linköpings Budoklubb)
Brons - Sida Yin (FSKA), Jesper Waldestål (Falkenbergs
Judoklubb Iaido)
Fighting Spirit Amanda Gydemo Östbom (Kensei
Iaidoklubb)
Godan
Guld - Matti Pajaujis (Sölvesborgs Budosällskap)
Lag
Guld - Falkenberg 2: Johan Andersson, Jonas Engman,
Jesper Waldestål
Silver - Glimminge: Patrik Almqvist, Magnus Mohell, Jör-
gen Sjöholm
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Brons - Linköping 1: Hannes Ovrén, Caroline Ovrén,
Mattias Jansson,
Brons - Shobukan: Carl-Johan Henriksson, Per Ricktun,
Jonas Robertsson
Fighting Spirit Joel Wranning, Falkenbergs Judoklubb
Iaido

EM
EM hölls i Andorra 8 oktober 2011
Iaidolandslaget bestod av
Mudan: Jonas Engman, Caiza Almén Wranning, reserv:
Astrid Öman
Shodan: Maria Engqvist, Hannes Ovrén
Nidan: Fredrik Broman, Joel Bergmark, reserv: Johan An-
dersson
Sandan : Jesper Waldestål, Mattias Jansson, reserv: Patrik
Almqvist
Yondan : Sida Yin
Godan : Matti Pajaujis, Martin Lindgren

I lagtävlingen bestod laget av Sida Yin, Patrik Alm-
qvist , Jesper Waldestål , reserv Mattias Jansson

Landslagsledningen bestod av
Mike Henry – Coach
Maria Engqvist - Manager

Resultat EM:
Brons Shodan - Maria Engqvist
Fighting Spirit Sandan - Mattias Jansson

Inga svenska domare deltog vid EM.

Mästerskap jodo
SM
Årets SM arrangerades av Göteborgs Budosällskap Shobu-
kan den 5e november, i Sörredshallen på Hisingen. Tolv
deltagare från 4 klubbar tävlade i 2 klasser samt lag.

Domarpanelen bestod av Takao Momiyama, Rolf
Radakovits, samt Istvan Gúbas.
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Resultat SM
Mudan
Guld - Maria Engqvist (FSKA)
Silver - Johan Andersson (Falkenbergs Judoklubb Iaido)
Brons - Olof Fransson (Göteborgs Budosällskap Shobukan)
Dan
Guld - Sida Yin (FSKA)
Silver - Peter Hellberg (FSKA)
Brons - Caiza Wranning (Falkenbergs Judoklubb Iaido)
Lag
Guld - FSKA1
Silver - FJK
Brons - FSKA2
Fighting Spirit: Caiza Wranning (Falkenbergs Judoklubb
Iaido)

EM
Det 10e Jodo EM ägde rum 16-18e september, i Stevenage i
Storbritannien

Jodolandslaget bestod av
Mudan: Christian Strandberg, Robert Wåhlander
Shodan: Caiza Almén Wranning, Jesper Waldestål
Sandan: Peter Hellberg, Sida Yin

Landslagsledningen bestod av
Takao Momiyama  - Coach
Peter Hellberg - Manager
Resultat  EM:
Brons Mudan - Robert Wåhlander
Silver Shodan -Jesper Waldestål
Fighting Spirit Shodan - Caiza Wranning
Peter Hellberg valdes ut som bästa svärdsman.
Goodwillturneringens sjättedanklassen – Silver: Takao
Momiyama.

Svensk domare var Takao Momiyama 7 dan



117Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Mästerskap kendo
SM
SM arrangerades av FSKA 3-4 december 2011.
Resultat SM
Lag
Guld - Wäsby Kendoförening
Silver - FSKA lag 1
Brons - KFUM Uppsala Kendo & Shimbukan Skellefteå
Budoklubb
Fighting spirit – Vincenzo De Salvo (GAK Enighet)
Herrar, individuellt
Guld - Nils Björkegård (Kibo Dojo Kendoklubb)
Silver - Jimmy Cedervall (KFUM Uppsala Kendoklubb)
Brons -Jun Yamazaki (FSKA), Edde Johansson (Shimbukan
Skellefteå Budoklubb)
Fighting spirit - Nelson Cartagena (Wäsby Kendoförening)
Damer, individuellt
Guld – Michiko Komaki (Wäsby Kendoförening)
Silver - Micaela Ahlstam (FSKA)
Brons- Karolina Göransson (GAK Enighet), Fanny Lind-
ström (Shimbukan Skellefteå Budoklubb)
Fighting spirit – Maj Vågberg (IKSU)
Juniorer, individuellt:
Guld -Karl Bjuhr (Shimbukan Skellefteå Budoklubb)
Silver - Jonathan Sunnerdahl (Stockholm Södra Kendo-
klubb)
Brons – Diego Romero (FSKA), Pascal Schlyter (FSKA)
Fighting spirit- Wilhelm Schlyter (FSKA)

EM
EM hölls i Polen 6-8 maj 2011.

Kendolandslaget bestod av:
Herrar: Henrik Johansson (kapten),  Jun Yamazaki,  Juan-
Sebastian Sato-Folatre (bara i lag),  Jimmy Cedervall,  Josef
Segerstedt,  Ambjörn Holmqvist
Damer: Micaela Ahlstam (kapten), Kristina Persson (bara i
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lag), Michiko Komaki, Amanda Arnö, Maja Vågberg, Fan-
ny Lindström
Juniorer: Emil Emilsson, Mikael Berkesten, Karl Bjuhr, Jo-
nathan Sunnerdahl

Landslagsledningen bestod av
Kumi Sato - Coach
Peregrin Frost - Manager
Bertil Rosenberg - Assistant manager

Svensk domare på plats var Mats Wahlqvist 7 dan
Renshi
Resultat EM
Fighting Spirit - Amanda Arnö

Mästerskap kyudo
SM
Inget SM genomfördes 2011.

EM
European Kyudo Fedration Taikai, hölls i Wien den 28-29
maj med 16 nationer representerade och 74 deltagare.

Kyudolandslaget bestod av Jan Graaf (5 dan), Tommy
Radesäter (5 dan), Laszlo Hennyey (2 dan)

Landslagsledningen bestod av Jan Graaf.
Resultat EM
Individuellt
Silver: Laszlo Hennyey,
Lag
Guld

Mästerskap naginata
SM
SM 2011 i Naginata arrangerades av FSKA i maj i Stock-
holm. Tävlingar hölls i engi (form) och shiai (kamp).
Resultat SM
SM engi:
Guld: Gitta Wilén, Mathias Kunto (FSKA)
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Kyudo. Foto: Magnus Hartman.
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Silver: Peter Strandarv, Therese Gustafsson (KFUK-KFUM
Uppsala Naginataklubb)
Brons: Isolde Snellman, Sophia Judkins (KFUK-KFUM
Uppsala Naginataklubb)
SM shiai:
Guld: Birgitta Wilén (FSKA)
Silver: Kirsi Höglund (KFUK-KFUM Uppsala Naginata-
klubb)
Brons: Peter Strandarv (KFUK-KFUM Uppsala Naginata-
klubb)

EM / VM
Sverige deltog på VM i Himeji, Japan i engi och shiai , samt
lagtävlingen.

Landslaget bestod av Jakob Ryngen (4 Dan), Kirsi Hög-
lund (3 Dan), Lisa Sander (3 Dan), Johan Östman (1 Dan),
Gitta Wilén (1 Dan)

Landslagsledningen bestod av
Jakob Ryngen  - Coach
Mathias Kunto - Manager

Resultat VM
Engi - fjärdeplacering Laget Östman-Höglund
Damernas lagtävling - fjärdeplats Sander-Wilén-Höglund
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Kickboxningsförbundet

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2011
Siffror inom parentes är skillnaden mot föregående år

Full Contact (FC): 7 (-12)
Low Kick (LK): 35 (-34)
K1-style (K1): 55 (+19)
Light Contact (LC): 237 (+42)
Kick Light (KL): 40 (-4)
Junior Kickboxning (JK):1 (-5)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 0 (Ingen skill-

nad)
Totalt: 375 (+6)
Totalt antal genomförda tävlingsarrangemang: 15 (-3)
Antal givna sanktioner för tävlingsarrangemang: 21

(+3)
Antal avslagna santionsansökningar: 0 (0)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 7, varav

tre i Light Contact ()
Vi ser här att Light Contact är fortsatt starkt, att det ge-

nomförs mycket få juniormatcher, att det endast genomför-
des sju matcher FC och att LK tappar mycket (sannolikt till
viss fördel för K1).

Vi kan också konstatera att det genomförts något färre
tävlingar men att ambitionen varit högre (sanktionen har
sökts och godkänts men tävlingar ställts in).

Antalet matcher där domaren stoppar för trauma mot
huvud är mycket lågt. Bara 1,8% av alla matcher som ge-
nomförts. Detta visar tydligt på kompetenta domare och
mycket säkra arrangemang och matchningar.
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Svenska Mästerskapet 2011-05-28
Genomfördes efter byte av arrangör utav West Coast Kick-
boxing Kampsportsförening i Göteborg. I Valhalla Idrotts-
hall gick på dagen LC-turnering och kvalturnering för FC-
disciplinerna. På kvällen avlöpte samtliga FC-discipliners
finaler samt en LC (-79kg) i galaformat med specialbelys-
ning, entrémusik och i övrigt nedsläckt arena.

Tävlingen avlöpte i stort sett felfritt och var synnerli-
gen uppskattad av såväl fighters som ledare, coacher och
publik. Enda missen ifrån arrangören var utebliven pokal
för Bästa Klubb Fullkontakt men detta åtgärdade man ge-
nom att åka från Göteborg till Stockholm över överräcka
pokalen till Södermalms Shaolin personligen ett par veckor
senare.

Totalt antal betalande publik: 410 personer. Totalt an-
tal tittande på Livestreamen på webben: 450 personer på
LC, 1020 personer på kvällsgalan.

-50 LC
1:a Ida Sihvonen, Göteborgs Kickboxningsklubb
2:a Kattarina Pettersson, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
3:a Camilla Jörneheim, Ängelholms Kickboxningsklubb
-60 LC
1: a Sanna Idin, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
2:a Cecilia Albrektsson, Ängelholms Kickboxningsklubb
3:a Sara Svensson, Kalvhagens Box Center
-70 LC
1: a Karin Edenius, IF Team Perrys Gym
2:a Sandra Franic, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
+70 LC
1:a Kristin Wilhelmsson, Fighter Kickboxnings Förening
2:a Catharina Arvidsson, Jönköpings Kick & Boxnings-
klubb
-63 LC
1:a Thomas Heiderup, Kalvhagens Box Center
2:a Edwin Pettersson, Landskrona Kickboxningsförening
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-74 LC
1:a Micha Shcilcher, Eskilstuna kickboxningsklubb
2:a Marcus Olsson, Landskrona Kickboxningsförening
3:a Johan Abrahamsson, Göteborgs Kickboxningsklubb
-79 LC
1:a Arto Ala-Häivälä, Södermalms Taekwon-Do Klubb
Stockholm
2:a Fredrik Holmgren, Ängelholms Kickboxningsklubb
3:a Gustav Tollerud, Kalvhagens Box Center
-94 LC
1:a Linus Karlsson, Göteborgs Kickboxningsklubb
2:a Olof Petersson, Fighter Kickboxnings Förening
3:a Håkan Karlsson, Ironman Kickboxningsklubb Majorna
+94 LC
1:a Mikael Bäckström, Södra Ryds Fight Center IF
2:a Mikael Khemiri, Ängelholms Kickboxningsklubb
-56 K1
1:a Kristin Skante, Fighter Kickboxnings Förening
2:a Gabriella Backe, Stockholms Kickboxningsklubb
3:a Adela Persdotter, OneChai Muaythai & K1
-60 FCLK
1:a Zina Djelassi, Stockholms Kickboxningsklubb
2:a Maria Olsson, Södermalms Shaolin Förening
3:a Veronica Persson, Fenix Budo & Kampsportsförening
-65 FCLK
1: a Emma Hell Lövgrem, Södermalms Shaolin Förening
2:a Sara Wahlberg, Stockholms Kickboxningsklubb
-70 FCLK
1:a Sandra Vargbom, Södra Ryds Fight Center IF
2:a Sabrina Sedin Roskvist, Fighting Spirit Kickboxnings-
klubb
-60FCLK
1:a Amil Lafih, Föreningen Västerås kampsportcenter
2:a Rafat Almadici, Malmö Muay Thai IF
3:a David Enroth, Fighter Kickboxnings Förening
-67 K1
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1:a Nils Widlund, Södermalms Shaolin Förening
2:a Mattias Ankarberg, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
3:a Abdou Karim Chorr, Stockholm Muay Thai
-71 FCLK
1:a Björn Kjöllerström, Södermalms Shaolin Förening
2:a Mats Pettersson, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
-71 K1
1:a Björn Johansson, OneChai Muaythai & K1
2:a Malik Sellam, Malmö Boxing Academy BK
3:a Tommy Sand, Fighter Kickboxnings Förening
-75 K1
1: a Emil Hossen, Helsingborg kick och thaiboxningsklubb
2:a Jian Amiri, OneChai Muaythai & K1
3:a Oliver Enkamp, Combat Academy IF Täby
+91 K1
1:a Johnny Iversen, Skagersvik Kickboxningsklubb
2:a Ferid Zukic, Malmö Muay Thai IF
Bästa klubb (LC)
1:a Göteborgs Kickboxningsklubb 10p
2:a Jönköpings Kick & Boxningsklubb 8p
3:a Kalvhagens Box Center 7p
Bästa klubb (FC)
1:a Södermalms Shaolin Förening 18p
2:a Stockholms Kickboxningsklubb 8p
2:a OneChai Muaythai & K1 8p
Best Fighter Full Contact
Zina Djelassi, Stockholms Kickboxningsklubb
Best Fighter Light Contact
Linus Karlsson, Göteborgs Kickboxningsklubb

PRO
Den 25 oktober fattade Kampsportsdelegationen vid Läns-
styrelsen i Örebro beslut om att godkänna Svenska Kick-
boxningsförbundets regelsystem för professionell kick-
boxning i Sverige.

Professionell kickboxning innebär i korta ordalag att
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tävlande tillåts att tävla utan hjälm och benskydd, dvs.
med enbart handskar, tandskydd och suspensoar och att
matchlängden kan vara längre, normalt 5×2 eller 3×3 mi-
nuter. Inom SKF införs även ett nationellt rankingsystem
som gör att svenska fighters kan tävla om det svenska pro-
bältet.

(Text tagen ifrån förbundets websida:
www.swedenkickboxing.se)
Reglerna arbetades fram av en projektgrupp bestående

av:
Ordförande, Håkan Ozan
Vice Ordförande, Björn Rhodin
(Fd.) Styrelseledamot/Ringdomaransvarg, Robert De

Zwart
Förbundkapten, Tony Berglund
Förbundskapten, Kim Möller
Poängdomaransvarig, Mikael Bergh
Tävlingsansvarig, Martin Eisengarten
Godkännandet ledde till en mycket god medial publi-

citet med bland annat reportage på Sportnytt (SVT) och i
dagspressen.

Landslag
VM gick 2011 i Makedonien och blev sett till resultaten

den bästa världsmästerskapsturneringen i historien för
Sverige.

Följande utövare tog medaljer (klubbtillhörighet speci-
ficeras innan viktklass och disciplin):

Guld – Therese Gunnarsson, Helsingborgs Muayhai, -52 kg
(K1)
Guld – Karin Edenius, Perrys Gym, -70 kg (LC)
Guld - Mikael Bäckström, Södra Ryd FC, +94 kg, (veteran)
Silver – Maria Olsson, Södermalms Shaolin, -60 kg,  (K1)
Brons – Ida Sihvonen, Göteborgs Kickboxning -50 kg (KL)
Brons – Marcus Olsson, Landskrona Kickboxning, -74 kg



126 Verksamheten 2011

(KL)
Brons – Mikael Bäckström, Södra Ryd FC, +94 kg (KL)

Den mediala täckningen för dessa resultat saknar en-
ligt informatör på SB&K motstycke i svensk kampsports-
historia.

Mängder av tidningar publicerade nyheter och SVT
gjorde reportage. TT tog upp samtliga fyra telegram SB&K
skickade ut vilket kanske inte låter så mycket men är väl-
digt stort.

Ifrån Makedonien liverapporterade administrationen
på plats genom Twitter och Fightermag. Som första för-
bund lyckas vi också etablera en livestreamning genom
gratistjänsten Bambuser där Therese Gunnarssons final i
K1 -52 kg hade flest tittare i direktsändning med 87st.

Samtliga filmer ligger kvar och kan beskådas när som.
Länk till detta finns på www.swedenkickboxing.se.

Landslagsansvarig – Magnus Segerberg, West Coast
Kickboxing

Landslagskapten LC & KL – Tony Berglund, Lands-
krona Kickboxningsklubb

Landslagscoach LC & KL - Marcus Johansson, Lands-
krona Kickboxningsklubb

Landslagskapten LK, K1 – Kim Möller, Garuda Muay-
thai

Landslagscoach LK, K1 - Peter Wetzelmayr, OneChai
Muaythai

Riktat stöd
Följande utövare fick året 2011 riktat stöd ifrån Riksidrotts-
förbundet.

Therese Gunnarsson, Helsingborgs Muaythai
Zina Djelassi, Stockholms Kickboxningsklubb
Björn Johansson, One Chai Muaythai
Maria Elin Olsson, Södermalms Shaolin



127Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Malik Sellam, Malmö Boxingacademy
Karin Edenius, Perrys Gym

Bland dessa utövare finns som tidigare specificerat två
numera regerande världsmästarinnor, Karin Edenius och
Therese Gunnarsson.

Instruktörsutbildning
Två nivåer på instruktörsutbildningar har upparbetats och
struktureras enligt följande:

Första nivån: Lic. Kickboxningsinstruktör.
Utbildningen kan genomföras vid vilket tillfälle som helst
men licensen utfördas när samtliga steg och krav är upp-
fyllda.

Godkänt praktiskt prov under kurstillfällena
Godkänt teoretiskt prov under kurstillfällena
Kravspecifikationen uppfylld
Genomgången Gruppinstruktörsutbildning genom

SB&K
Vid klarad licensiering erhålls ett intyg till klubben, ett

intyg till instruktören samt ett broderat märke med texten
”Lic. Kickboxningsinstruktör” i gult och blått att fästa på
klubbuniformen.

Instruktören skall fungera som en kvalitetssäkrad re-
surs hos klubben. Licensieringen tillsammans med det na-
tionella registret skall fungera som en kvalitetsstämpel för
allmänhet som är nya i sporten. Klubben får ett officiellt
intyg att klubben är kvalitetssäkrad genom Svenska Kick-
boxningsförbundet.

Krav vid antagning till utbildning Lic. Kickboxnings-
instruktör:

Formell ansökan ifrån förbundsansluten klubb
Tävlingskrav: 3 matcher
Poängdomarutbildad
3 års eget utövande utav kickboxning
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Andra nivån: Lic. Förbundsinstruktör
Godkänt praktiskt prov under kurstillfällena
Godkänt teoretiskt prov under kurstillfällena
Kravspecifikationen uppfylld
Genomgången Klubbinstruktörsutbildning genom

SB&K
Vid klarad licensiering erhålls ett intyg till klubben, ett

intyg till instruktören samt ett broderat märke med texten
”Lic. Förbundsinstruktör” i gult och blått att fästa på klubb-
uniformen.

Instruktören skall fungera som en nationell kompetens
inom sporten och vara behjälplig för föreningar i behov av
kompetens, inspiration och annan stöttning.

Instruktören skall också fungera som lärare vid utbild-
ningar till Lic. Kickboxningsinstruktör.

Krav vid licensieringen till Förbundsinstruktör
1.Lic. Kickboxningsinstruktör
2.Tävlingskrav: 10 matcher Intygas genom kopia på

startbok
3.Utbildad ringdomare
4.Mästargraderad
Då utvecklingsarbetet med kravprofilen för kick-

boxning inte var klar vid utbildningstillfället delades ut-
bildningen i första genomförandet upp i två steg.

Steg 1 i genomförde under Rikslägret på Bosön 2011-
07-22 till 2011-07-24.

Totalt var 28 av lägrets deltagare med på utbildningen
som i sitt första steg behandlade instruktörsrollen, pass-
upplägg, pedagogik, retorik och instruktionskunskap.

Steg 2 skulle genomförts under hösten 2011 men har på
grund av kraftiga förseningar i kravprofilsarbetet inte kun-
nat varken skrivas eller genomföras.

Domarutbildningar
Det genomfördes tre stycken poängdomarutbildningar
under 2011 och ingen ringdomarutbildning.
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Workshop
En ny form av instruktörsträffar införs. En workshop med
Utbildningsansvarig som moderator.

Den första genomfördes i mitten av januari 2012 i Jön-
köping och samlade 28 instruktörer ifrån 13 olika klubbar.
Genom den nya facebookgruppen förbereddes deltagarna
med diskussionsfrågor som fortsatte på lägret.

Organisationsberättelse
Strategiberättelse
Förbundsstämman 2011 antog Verksamhetsstrategin och
styrelsen har därefter jobbat utifrån den samma.

Missionen i strategin har definierats till fyra separata
punkter.

Att öka kvaliteten på verksamhet och träning hos förbundets
föreningar. Detta har vi lyckats med. Utbildningsansvarig
har ökat närvaron från förbundet i delar som instruktörs-
utbildningar, workshops och genom samlande kontakt i de
sociala medierna. Det är idag lättare för instruktörer att ta
hjälp av andra klubbars kompetens vilket ökar kvalitén hos
förbundets föreningar.

Att öka de svenska tävlingsframgångarna. Detta har vi
lyckats med. Det bästa världsmästerskapet i sportens histo-
ria. Det säger allt.

Öka publikintresset och synligheten för svensk kickboxning.
Detta har vi lyckats med. Åtminstone synligheten. Vi ser
där en mycket stor medial förändring. Framförallt av två
anledningar. Införande av PRO gav en stort ökad synlighet
och denna följdes naturligtvis upp av de fantastiska resul-
taten på VM i Makedonien.

Att öka mängden utövare. Detta har vi inte lyckats med
enligt information per 2012-03-03 då medlemsantalet i för-
bundet istället har sjunkit något mot föregående år.

Verksamhetsmålen i strategin definierades till åtta se-
parata punkter.
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Utökad graderingsverksamhet. Detta har inte uppnåtts
men arbetet tog fart sent 2011 och har vid skrivandet av
berättelsen ökat ytterligare fart både administrativt och
med beslutad datum för Mästargradering.

Graderingsansvarig byttes ut sen 2011.
Ny instruktörsutbildning. Detta har uppnåtts till viss del.

Ett steg har genomförts mot de planerade två och detta
pga. att material till utbildningen saknats.

Handbok för kickboxningsföreningar. Finns idag en intern
och icke reviderad version av detta men inget som om ar-
betats och kommunicerats ut till förbundets föreningar.

Tävlingsstöd. Strategin påbjuder införandet av en sär-
skild tävlingspromotor och även en handbok för tävlings-
arrangörer skulle tas fram.

Det har inte införts en särskild tävlingspromotor, istäl-
let har Tävlingsansvarig tagit ett större ansvar i praktiken
varit både promotor, stöttat arrangören och på annat sätt
varit behjälplig vid tävlingsarrangemang.

En handbok finns likt den för föreningar men är en in-
tern och icke reviderad version som inte kommunicerats ut
till föreningarna.

Införandet av Pro. Detta har uppnåtts. Vid skrivandets
tidpunkt har ännu inga pro-matcher arrangerats i landet.

Utformning av en innovativ kommunikationmodell- och
plattform. Detta har inte utformats.

Etablering av en PR-funktion. Något nytt system för PR
har inte införts, däremot har användandet av sociala me-
dier och vår egna web ökat mångfalt. Vid datum för skri-
vandet av verksamhetsberättelsen har förbundets face-
bookgrupp 720 medlemmar. Förbundet har också fördjupat
sin kontakt med PR & Kommunikationsansvarige på SB&K
vilket gett såväl kunskap som djup och strategisk kompe-
tens inom kommunikation och media.

Förbundet lanserade en helt ny wordpress-baserad
websida augusti 2011 vilket gav informationsflödet och tra-
fiken in på sidan ett uppsving.
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Utökad sponsringsverksamhet. Sponsringsmodell är
framtagen men försäljningen har inte börjat. Inte heller
nätverkandet. Arbetet har i stor utsträckning stått still se-
dan modellen fallit på plats under hösten 2011

2011-11-14 avsade sig dåvarande styrelseledamot, ring-
domaransvarig och graderingsansvarig Robert DeZwart
sina uppgifter i förbundet. Istället valdes Magnus Seger-
berg in som adjungerad ledamot.

Svenska Kickboxningsförbundet vill här tacka Robert
som med sin stora kompetens inom sporten bidragit till en
stor utveckling genom åren. Vi önskar honom all lycka och
välgång i framtiden.

Grafisk profil. I augusti 2011 tog reklam och mediabyrån
MaxMedia Reklam, genom ett sponsoravtal, fram förbun-
dets nya grafiska profil. Logotypen låg därefter till grund
för nya websidan som i förväg hade förberetts så långt det
gått utan att ha färgkoder och bilder som MaxMedia leve-
rerade.

Styrelsemedlemmar
Ordförande – Håkan Ozan
Vice Ordförande – Björn Rhodin
Sekreterare – Karin Edenius
Kassör – Linda Weinitz
Ledamot – Arto Ala-Häivälä
Adjungerad Ledamot – Magnus segerberg
Ledamot – Therese Gunnarsson
Suppleant – Janeth Augustsson
Suppleant – Kim Eriksson

Operativa roller.
Elitansvarig: Kim Eriksson
Graderingsansvarig: Björn Rhodin (övertagen ifrån

Robert DeZwart sent 2011)
Kommunikationsansvarig: Karin Edenius
Landslagsansvarig: Magnus Segerberg
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PRO-ansvarig: Håkan Ozan
PR/sponsor-ansvarig: Håkan Ozan
Poängdomaransvarig: Mikael Bergh
Rankingansvarig: Tony Berglund
Ringdomaransvarig: Martin Eisengarten (övertagen

ifrån Robert DeZwart sent 2011)
Teknikansvarig: Per Kjellgren
Tävlingsansvarig: Martin Eisengarten
Utbildningsansvarig: Björn Rhodin

Kickboxningsförbundets nya logga.
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Kyokushinförbundet

Svenska Kyokushinförbundet verkar som enande under-
förbund för alla som vill tävla i enlighet med det regelverk,
Kyokushin Kumite, som finns godkänt i SB&K.

Förtroendeuppdrag
Svenska Kyokushinförbundets styrelse har under året be-
stått av:

Ordförande: Virpi Alajarva
Kassör: Henrik Jacobsson
Sekreterare: Fredrik Gundmark
Ledamöter: Gunilla Kanrell, Jens Karlsson och Maria

Fitkin
Ersättare: Karin Airaksinen

Andra uppdrag:
Fredrik Gundmark: ledamot i SB&Ks utbildningskom-
mitté, ledamot i SB&Ks förbundsstyrelse.

Läger
Under året arrangerade Skokloster Kyokushin det uppskat-
tade barnsommarlägret för tredje gången. Vi kan glädjande
nog börja kalla detta läger en årlig tradition och ser ett stort
intresse hos barn och juniorer att delta på lägret.

Tävlingsverksamhet
Glädjande nog kan vi även se en ökning i antalet barn-

och juniortävlingar. Under året har tio tävlingar sanktione-
rats varav fem var barn- och juniortävlingar. Totala antalet
sanktionerade tävlingar har alltså också ökat.
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SM i kyokushin
Styrelsen för Kyokushinförbundet har fortsatt arbeta vi-
dare med självklarheten att få rättigheten att arrangera SM
i idrotten Kyokushin. Efter ytterligare ett års arbete beslu-
tade Riksidrottsstyrelsen om att inte någon alls fick arrang-
era SM i Kyokushin och återtog därmed tidigare felaktiga
beslut att ge dylikt tillstånd till Karateförbundet. De beslu-
tade att de förbund som vill arrangera denna tävling ska
komma överens sinsemellan vem som ska äga rättigheten.

Nytt regelverk
Under året har nya regler för barn, ungdom, kadett och ju-
nior jobbats fram. Första tävlingen enligt de nya reglerna
beräknas genomföras i början av 2012.

Utmaningen har varit att få med våra juniorer i utveck-
lingstrappan i kumite. Nya barn, ungdoms, kadett- och
juniorregler öppnar möjligheten att starta tidigare med
tävlingsverksamhet som ligger till grund för internationellt
tävlande som senior. Det är viktigt att alla klubbar som vill
vara med i utvecklingen anpassar träningen så att våra
barn, ungdomar, kadetter och juniorer är väl förberedda för
att tävla med de nya reglerna.

Elit
Den satsning som hittills gjorts för att utveckla och stimu-
lera internationell fighting har gett resultat, men vi har inte
råd att stanna upp utan måste fortsätta satsa på samma
sätt. Nya fighters behöver rutin och erfarenhet. Dessutom
måste vi fortsätta utveckla rutinerade fighters till elit. Detta
ställer krav på utveckling av vår kunskap och metoder.

Svensk Kyokushin fick under 2011 ta del av RF:s elit-
satsningsstöd, tack vare internationella framgångar i EM
och U22. Stödet har bl.a. gått till att utföra fystest utav
landslaget på Bosön. Det är ett viktigt erkännande av
Kyokushin i den idrottsliga världen och en viktig milstolpe
vad det gäller landslaget. För att få ta fortsatt del av elit-
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Kyokushin. Foto: Magnus Hartman.
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stödet gäller det att vi visar att vi tillhör eliten. Det är resul-
taten som räknas.

Årets EM blev ett steg bakåt, vad det gäller kumiten.
Efter att ha haft en positiv utveckling under flera år så blev
inte årets EM det förväntade. Trots en bra insats av de täv-
lande, så försvann Sverige tidigt ut ur tävlingen. Desto ro-
ligare var då Sveriges insats på kata-sidan. Johan Isbergs
comeback och silverplacering, visar vilken standard vi har
inom Svensk Kyokushin.

Höjdpunkt under året är självklart VM som hölls i To-
kyo. En tävling som visade vilken hög nivå WKO håller.
Sverige deltog med tre deltagare, Jimmie Collin, Fredrik
Olsson och Fredrik Johansson, i tuff konkurrens och fram-
gångsrikast var Jimmie Collin som placerade sig bland 32
bästa. Ett bra resultat med tanke på att Jimmie tävlar som
mellanviktare i öppen viktklass.

Cecilia Wallin gjorde åter bra ifrån sig på U22 och tog
ett efterlängtat silver.

Domarutbildningar
Kyokushinförbundet har under året bjudit in till en domar-
utbildning. Utbildningen genomfördes i samband med en
mindre tävling i Sundsvall och den innehöll teori och prak-
tik.
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MMA-förbundet

Ordförande har ordet
Svenska MMA-förbundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt
år 2011 med ett flertal olika aktiviteter. SMMAF lyckades
under 2011 slutföra förhandlingar med UFC som kommer
att arrangera en tävling i Sverige under 2012.

Årsstämma 2011
I samband med årsstämman 2011 valdes följande styrelse:

Ordförande - George Sallfeldt
Vice ordförande - Robert Sundel
Kassör - Jim Bergman
Sekretare - Jesper Gunnarson
Ledamot - Bobby Rehman

Samtliga ledamöter omvaldes förutom Geogre Sallfeldt
som valdes som ordförade istället för avgående August
Wallén.

Strukturarbete
Under 2011 arbetades det med olika strukturfrågor inom
förbundet:

- Bedömningskommitté för behanding av protester
- Pro-kommitté för hantering av ärenden gällande pro-

MMA och internationell pro-MMA
- Domarkommitté

Samliga kommittér hade relativt mycket arbete under
året med olika frågeställningar

Tävlingar
2011 sanktionerades sammanlagt 9 pro-MMA-tävlingar
samt 9 amatör-MMA-tävlingar.
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MMA. Foto: Magnus Hartman.
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SM
MMA fick SM-status och på amatör-MMA. På SM i decem-
ber utdelades medajler enligt nedan:

HERRAR
Fjädervikt -65,8 kg
1. Emil Hartsner, Frontier MMa - Svensk Mästare 2011
2. Fredrik Jostelius, Gladius MMA
3. Robin Gidlöv, Gladius MMA
Lättvikt -70,3 kg
1. Dennis Ahl, Gladius MMA - Svensk Mästare 2011
2. Robin Manning, Frontier MMA
Weltervikt -77,3 kg
1. Oliver Enkamp, Combat Academy - Svensk Mästare 2011
2. Joakim Klamas, Gladius MMA
Mellanvikt -83,9 kg
1. Erik Carlsson, Frölunda Kampsports Center - Svensk
Mästare 2011
2. Per Franklin, Gladius MMA
Lätt tungvikt -93,0 kg
1. Sherzad Kurdali, Frölunda Kampsport Center - Svensk
Mästare 2011
2. Johan Andersson, Coloseum Skövde

Nya klubbar
Antalet anslutna klubbar ökande från 61 till 74 under 2011
och kommer fortsatt öka under 2012.

Utsikt för 2012
En stor händelse för förbundet blir UFC besöket i april
2012. Förbundet planerar även domarkurser för utöka an-
talet licensierade domare. Vidare planeras att införliva
idrotten shootfighting i förbundet i samband med års-
stämman 2012.
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Muay Thai. Foto: Magnus Hartman.
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Muaythai-förbundet

Diplommatcher
Den första diplommatchgalan någonsin arrangerades i
Varberg i januari och deltagande klubbar var Glommen,
Halmstad och Varberg. Arrangemanget var lyckat och blev
det första av sex diplommatchgalor under 2011.

SM
SM 2011 arrangerades i Varberg i mars. Detta SM blev det
största hittills beträffande anmälningarna som uppgick till
134 st. Omkring 90 matcher avverkades under de tre dagar
turneringen pågick. Förkvalet hölls i Brearedshallen i två
ringar vilket krävde stora insatser av arrangör och förbund.
Finalerna hölls veckorna senare i Varbergs idrottshall. Ett
positivt arrangemang som lockade mycket publik och som
även fick stor massmedial uppmärksamhet. Tävlingen be-
söktes av dopingkontrollanter utsända av RF men inga
positiva provsvar rapporterades.

Svenska mästare 2011
-51    Ulf Byman, Slagskeppet
-54    Viet Hoang, Fightgym Borås
-57    Johan Franzén, Malmö Muaythai
-60    Malick Bah, Göteborgs Muaythai
-63.5 Saranheyu Lindberg, Västerås Fight team
-67    Sanny Dahlbeck, Slagskeppet
-71    Ricardo Gonzales, Stockholm Muaythai
-75    Johan Herö, Halmstad Muaythai
-81    Rikard Pettersson, Halmstad Muaythai
+91   Christian Golic, Malmö Muaythai
-45    Annie Eriksson, Malmö Muaythai
-48    Marietta Milic, Malmö Muaythai
-51    Johanna Rydberg, Helsingborgs Muaythai
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-54    Jessica Isaksson, Ren-Yi
-57    Maria Elin Olsson, Södermalms Shaolin
-60    Madeleine Vall, Halmstad Muaythai

Landslagstränare
Det svenska thaiboxningslandslaget har numera en lands-
lagstränare i Jörgen Kruth. Han leder träningen under de
landslagsläger som hålls på Bosön och målsättningen är två
läger per år. Dessutom kommer Jörgen hålla seminarium
för våra medlemsföreningar.

EM
IFMA EM arrangerades i Antalya, Turkiet 23-29 april. Det
svenska landslaget blev på grund av skador mindre än be-
räknat men lyckades ändå ta hem tre medaljer:
Madeleine Vall, Guld -60
Johanna Rydberg, Silver -51
Miriam Ekvall, Brons -60 juniorklass

Talang- och elitplan
En av RF initierad talanggrupp är i gång och dess huvud-
sakliga syfte är att utveckla lovande boxare att på sikt pre-
stera vid internationella tävlingar och mästerskap. Talang-
erna som är aktuella för satsningen skall vara högst 21 år
fyllda och tas ut via placering på SM samt via ranking.

Talangsatsningen beräknas pågå i 3-5 år för den en-
skilde boxaren och förbundet skall i samråd med talang-
ansvarige Dan Karlsson verka för att dessa tränar målmed-
vetet samt får internationell matcherfarenhet. Talangerna
stöttas genom landslagsläger med fystester samt uppfölj-
ning, träningsdagbok, träningslära, stöd och uppmuntran
till hemförening genom att exempelvis ta med tränare på
tävlingar eller träningar internationellt.

Talangansvarige fungerar som länk mellan förbund,
talang och hemförening för att underlätta att satsningen
ger resultat.
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Elitplanen är inte begränsad till ålder och dess huvud-
sakliga syfte är att ta medaljer internationellt. För att kunna
fokusera på denna uppgift och för att i övrigt underlätta
träning och tävling erhåller dessa thaiboxare ett riktat eko-
nomiskt stöd från RF. Under 2011 har tolv thaiboxare erhål-
lit riktat stöd.

Talanger under 2011:
Sanny Dahlbeck, Slagskeppet
André Bånghäll, Fight Camp Warberg
Annie Eriksson, Malmö Muaythai
Johan Franzén, Malmö Muaythai
Adel Ekwall, Halmstad Muaythai
Jessika Isaksson, Ren-Yi

Landslags- och klubbtränarläger på Bosön
Årets första landslagsläger på Bosön ägde rum första hel-
gen i april och fungerade som ett breddläger för lands-
lagsboxarna och talanggruppen. Under helgen hölls bland
annat två träningspass ledda av Jörgen Kruth, en föreläs-
ning kring doping samt en föreläsning med Oskar Laves-
son om vikten av att föra träningsdagbok.

Deltagarna genomförde tester i Bosöns fyslabb och
talanggruppen hade ett separat träningspass med talang-
ansvarige Dan Karlsson. Helgen 2-4 september arrange-
rade förbundet årets andra landslagsläger på Bosön.

Under helgen hölls även ett öppet seminarium för
klubbtränare i syfte att belysa de tekniker som ur bedöm-
ningssynpunkt är de mest gångbara i större internationella
mästerskap. Landslagstränaren Jörgen Kruth instruerade
under seminariet som tidigt var fullbokat.

VM
IFMA VM ägde rum i Tashkent, Uzbekistan 20-27 septem-
ber. Det svenska landslaget som konkurrerade med om-
kring 80 andra nationer om medaljerna bestod av 21 thai-
boxare, fördelade på nio damer och tolv herrar.
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Större delen av den svenska truppen drabbades av
magsjuka under turneringsveckan vilket försvårade den
redan svåra uppgiften att ta medalj och vissa av thaibox-
arna hade svårt att återhämta sig mellan matcherna. Detta
till trots lyckades det svenska landslaget med bedriften att
ta hem inte mindre än 14 medaljer fördelade på 3 guld, 5
silver och 6 brons.

Av de nio svenska damer som deltog i årets upplaga av
VM tog samtliga medalj. IFMA belönade de svenska da-
merna med den prestigefyllda utmärkelsen Winning Team
Female för sin insats.

De svenska medaljerna under VM i Uzbekistan 2011:

Herrar A
Alex Tobiasson Harris, Silver -75
Abdoulie Joof, Brons -81
Herrar B
Rickard Petterson, Guld -81
Hamza Bougamza, Brons -60
Ulf Byman, Brons -51
Damer
Elina Nilsson, Guld -71
Sanja Trbojevic, Guld -67
Lina Länsberg, Silver -63.5
Maria Elin Olsson, Silver -57
Jessica Isaksson, Silver -54
Annie Eriksson, Silver -45
Madeleine Vall, Brons -60
Johanna Rydberg, Brons -51
Marijeta Milic, Brons -48

Ansökan om armbågs- och knätekniker mot huvud
Förbundet har haft för avsikt att forma regelverket så att
det ligger i linje med IFMAs beträffande armbågs- och knä-
tekniker mot huvud.

En sådan justering skulle bättre förbereda de svenska
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thaiboxarna för internationella mästerskap och därmed öka
säkerheten för dessa. Förbundets ansökan gällande arm-
bågs- och knätekniker mot huvud i B-klass samt armbågs-
tekniker i IFMA-klass avslogs av länsstyrelsen som inte
ansåg att det fanns ett tillräckligt underlag för att kunna
bedöma skaderisken i dessa tekniker.

NM
Nordiska Mästerskapen i Muaythai ägde rum i Arlöv den
12 november och Frontier Muaythai stod bakom arrang-
emanget. Galan som direktsändes på webben följdes som
mest av över 2000 besökare i Sverige, Danmark och Fin-
land, detta trots att ingen marknadsföring av sändningen
gjorts.

Av Sveriges 14 startande thaiboxare kunde så många
som 11 titulera sig nordisk mästare 2011 då galan var över.
Denna medaljskörd resulterade i att Sverige blev bästa na-
tion samt att Johanna Rydberg och Adel Ekvall utsågs till
galans bästa thaiboxare.

Nordiska mästare 2011:
Rickard Pettersson -81
Johan Herö -75
Ricardo Gonzales -71
Adel Ekvall -67
Alexander Arutyunyan -63.5
Johan Franzén -57
Elina Nilsson -75
Madeleine Vall -60
Emma Thyni -57
Johanna Rydberg -51
Angelica Falk -48

Domarseminarium
I syfte att öka kunskaperna kring amatör- respektive
proffsmuaythai och vad som ur ett domarperspektiv skiljer
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dessa åt, bjöd förbundet in den Thailändske domaren Mr
Sawaeng Thaweekoon för ett öppet domarseminarium i
Stockholm 25-26 november.

Mr Sawaeng är en aktiv och respekterad domare inom
såväl amatör- som proffsmuaythai och seminariet var
mycket uppskattat av såväl deltagare som Mr Sawaeng.

Diplomdomarutbildning
I samband med diplommatchgalan i Varberg 10 december
höll Alexandar Krulj en utbildning kring regelverket för
diplommatcher. Alexandar Krulj är mentor för diplom-
domarna.

De klubbar som genomgått fortbildning utöver sin
domarutbildning och därmed har tillstånd att arrangera
diplomtävlingar är Slagskeppet, Lund, Helsingborg, Glom-
men, Halmstad, Varberg och Frontier i Lomma.

Rankingsystem
Förbundet har under hösten arbetat med att ta fram ett
rankingsystem som skall ligga till grund för matchningar
samt uttagning till SM och som ersätter matchboken.

Matchboken upphör att gälla för matcher inom Sverige
vid årsskiftet men kommer fortsättningsvis vara aktuell vid
internationella tävlingar.

Antal matcher
Under året har 65 tävlingar genomförts under sanktion av
förbundet. 27 av dessa har övervakats av kontrollant ut-
sänd av förbundet. Antal matcher i respektive klass:

A 14 st. varav 5 med armbågstekniker
B 130 st.
C 211 st. varav 5 i juniorklass
D 276 st.
Diplommatcher 21 st.
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Domare
28 nya domare har vid två tillfällen utbildats under 2011.

Förbundsläkare
Pontus Inerup har tagit över rollen som förbundsläkare
efter Ingemar Ekmans avgång.

Grenprofil
Oskar Lavesson har under året arbetat fram en grenprofil
och utvecklingstrappa för Muaythai. Arbetet bygger bland
annat på testresultat i samband med landslagslägren på
Bosön och syftar till att hitta en grenspecifik fysträning för
sporten och dess vidare utveckling.

 
Hemsida
Förbundet har under året sjösatt en ny hemsida där mål-
sättningen är att kontinuerligt uppdatera nyheter och infor-
mation som rör sporten. Webbansvarig är Åsa Lempert.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning vid årets slut är:

Fredrik Johnson, Ordförande och domaransvarig
Teemu Lehtinen, Vice ordförande och tävlingsansvarig
Per Bånghäll, Ledamot och elitansvarig
Anders Åkesson, Kassör
Mattias Jansson, Sekreterare
Benny Botegård, Ledamot
Rasmus Svensson, Ordförande valberedningen
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Shootfighting. Foto: Magnus Hartman.



149Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Shootfightingförbundet

Ordföranden har ordet
Shootfighting hade ett mycket aktivt år 2011 med ett flertal
olika aktiviteter. Antalet tävlingar utökades och antalet del-
tagare per tävling ökade. Domarkurser och instruktörs-
kurser genomfördes med mycket gott resultat.

Följande styrelse valdes intakt på årsstämman 2011:

Ordförande - Jesper Gunnarson
Vice ordförande - Ulf Silverbern
Kassör - Ian Spurgeon
Sekretare - Benny Thögersen
Ledamot - Robin Pettersson
Suppleant - Andreas Juhlin
Suppleant - Mathias Kristoffersson

Instruktörskurser
Under året genomfördes två stycken instruktörskurser,
bägge kurser avhölls i Göteborg med Anton Mattsson,
Frank E Barman och Marcus Schober som kursledare. För-
bundet utbildade ca 25 nya instruktörer

Domarkurser
Marko Gyllenland genomförde två stycken domarkurser
under året. En i Stockholm och en i Göteborg. Förbundets
skara av licenierade domare utökades.

Tävlingar
2011 genomfördes Svenska Shootfightingligan med nio
tävlingar. På den sista tävlingen korades svenska mästare
enligt nedan. Förbundet sanktionerade även tre andra fri-
stående tävlingar.
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DAMER
Light Weight -60 kg
1. Gabriella Ringblom, Stockholm Shoot - Svensk Mästa-
rinna 2011
2. Sara Jutlia, Frontier MMA
Heavy Weight +60 kg
1. Pannie Kianzad, Kaisho MMA - Svensk Mästarinna 2011
2. Serena Genesini, Frölunda Kampsports Center
HERRAR
Bantamvikt -61,2 kg
1. Binh Son Le, Gladius MMA - Svensk Mästare 2011
2. David Manning, Frontier MMA
3. Johan Emanuelsson, Gladius MMA
Fjädervikt -65,8 kg
1. Adbi Liban, Stockholm Shoot - Svensk Mästare 2011
2. Rasmus Nolhage, Frontier MMA
3. Jesper Freyschuss, Mjölby Fight Gym
Lättvikt -70,3 kg
1. Michel Ersoy, Kungsängen KS - Svensk Mästare 2011
2. Martin Fredriksson, Pancrase Gym
3. Emil Ahlqvist, Örebro MMA Center
Weltervikt -77,3 kg
1. Martin Halvorsen, Pancrase Gym - Svensk Mästare 2011
2. Lucas Wideman, Gladius MMA
3. Mattias Freyschuss, Mjölby Fight Gym
Mellanvikt -83,9 kg
1. Robin Engman, Malmö Boxing Academy - Svensk Mäs-
tare 2011
2. Simon Rosenhom, Pancrase Gym
3. Mattias Björn, Valletuna Boxing Camp
Lätt tungvikt -93,0 kg
1. Sofus Larsen, Kaisho MMA - Svensk Mästare 2011
2. Zeljko Pranjic, Vallentuna Boxing Camp
3. Freddy Andréasson, Gladius MMA
Tungvikt -120,2 kg
1. Markus Hansson, Malmö Boxing Academy - Svensk
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Mästare 2011
2. Mats Andersson, Kaisho MMA

Nya klubbar
2011 ökade antalet klubbar från 38 till 59.

Utsikt för 2012
Inför stämman 2012 har förbundet lagt en proposition att
lägga ner förbundet och införliva idrotten i Svenska MMA-
förbundet istället. Det är upp till stämman att bestämma
om det blir så. Övrig verksamhet kommer att fortgå oavsett
beslut.
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Shorinji Kempo. Foto: Magnus Hartman.
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Shorinji Kempoförbundet

Ordförandens inledning
Det har varit ett bra år för svensk Shorinji Kempo. Vi tog
guld vid EM i Monaco under början av sommaren, vi har
fått ytterligare två svenskar graderade till 5 dan och det ser
ut som om vi inom en snar framtid kan få upp ytterligare
ett antal. Barnverksamheten i många föreningar har växt
och ytterligare några föreningar har börjat med barn-
grupper.

Vi har en bra samsyn på vad vi vill med Shorinji Kem-
po i Sverige framöver och arbetet med vision 2025 har gett
oss mer konkreta saker att arbeta med. Under 2012 kommer
det nya graderingssystemet som planeras att börja tilläm-
pas 1 april 2013, detta innebär en del arbete med att ta fram
svenska översättningar.

Styrelse
Det finns för närvarande elva Shorinji Kempoföreningar i
Sverige, varav en har registrerats under verksamhetsåret.
Under verksamhetsåret har dessa föreningar representerats
i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:

Ordförande Anders Pettersson
Vice ordförande Anders Magnusson
Sekreterare Peter Hansen
Kassör Peter Thorvald
Ledamot Johan Frendin
Suppleant Leif Kekonius
Suppleant Lotta Wersäll

Valberedningen har varit Alexander Tilly (sammankal-
lande), Charlene Lima och Boban Mladenovic.
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra proto-
kollförda möten utöver årsmötet. Det har dock varit ett
stort antal informella kontakter mellan styrelsens medlem-
mar. Den huvudsakliga korrespondensen sköts via e-post
eller telefon.

Shorinji Kempo 2025
Under verksamhetsåret har ett visionsarbete pågått där alla
föreningar haft möjlighet att kommentera det material som
tagits fram av ett beredningsutskott bestående av Alexan-
der Tilly och Johan Frendin.

Arbetet har sitt ursprung från diskussioner om hur
svensk Shorinji Kempo kan vidareutveckla metoder för
mental, fysisk och teknisk träning. Visionen syftar till att
höja kvaliteten inom dessa områden, som ett led i att locka
flera utövare.

Internationellt arbete
Förbundet har varit i kommunikation med WSKO främst
rörande de kommande förändringarna i graderings-
systemet. Här har vi från svensk sida betonat vikten av att
undanröja etnisk särbehandling och tydliggöra en interna-
tionell jämlikhet.

Dessutom har svenska föreningar varit representerade
på ett antal träningsläger utomlands under året. Två tillfäl-
len på hombu i Japan, två olika läger i Tyskland samt givet-
vis det stora internationella lägret i Monaco som hölls i
anslutning till EM.

Nationella läger
Det traditionella sommarlägret i Visby hölls vecka 28 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 deltagarna kan njuta av
Visby i sommarskrud med sol och bad.
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I år var det lite speciellt då värdföreningen i Visby
också firade 30 år som förening.

Under helgen den 7-8 maj arrangerades i Göteborg,
första gången någonsin, ett träningsläger som enbart var
för barn. Arrangemanget samlade ett knappt fyrtiotal barn
som deltog i träningen över helgen. Alla barn tyckte det
var roligt och lärorikt att träna med kenshi från andra för-
eningar, det var också nyttigt för de som var med som in-
struktörer att dela erfarenheter kring barnverksamheten.

Höjdpunkten under helgen för många av deltagarna
var dock besöket på Liseberg vilket var mycket uppskattat.

Instruktörsseminarium
Under året var Stockholm Södra Shibu värd för två Instruk-
törsseminarier (även kallade ”Master seminars”) för utbyte
mellan instruktörer och de med 3 dan eller högre. Vid des-
sa tillfällen utbyttes kunnande och idéer mellan instruktö-
rer och hjälptränare från olika föreningar.

Tyngdpunkten låg vid att analysera teknik samt att
dela med sig av övningar och tips. Viktigt var också de in-
formella diskussionerna kring hur man kan utveckla våra
föreningar.

Ny förening i Uppsala
Under året registrerades en ny Shorinji Kempoförening i
Uppsala. En grupp entusiastiska kenshi har färdigställt en
egen dojo i ett av Uppsalas studentområden och tränar fli-
tigt. Under året har deltagandet ökat och man har gått från
en träningsgrupp till en registrerad förening med ett 15-tal
utövare.

EM-guld till Sverige
Svensk Shorinji Kempo hade stor framgång i årets EM som
hölls i Monaco den 7 juni 2011. Stockholm Södras Alex
Tilly, Anders Magnusson och Viktor Karlholm tog hem
guldet till Sverige. Alex, Anders och Viktor tävlade i den
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högsta klassen som var 3 dan och uppåt och lyckades alltså
besegra allt motståndet med sin embu, som de även sedan
tidigare varit flerfaldiga svenska mästare med.

SM 2011
Även under SM som hölls i Stockholm den 30 novem-

ber 2011 visades Shorinji Kempo av högsta klass. Möjliga
nya stjärnor inom europeisk Shorinji Kempo kan anas
komma från Stockholms södra, som tog samtliga place-
ringar i Kyu-klassen.

Yudansha-klassen:
1. Alexander Tilly, Pontus Haglund, Stockholm Södra
Shibu
2. Arnaud Tiquet, Joakim Englander, Göteborg Shibu
3. Per Svensson, Erik Öhrn, Karlstad Shibu
Kyu-klassen:
1. Rober Earon & Pontus Ankre, Stockholm Södra Shibu
2. David Falk & André Falk, Stockholm Södra Shibu

Shorinji Kempo. Foto: Magnus Hartman.
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3. Anders Kohler, Andreas Hallerby, Stockholm Södra
Shibu

Graderingar
Att svensk Shorinji Kempo utvecklas starkt tekniskt syns
klart av alla många dan-graderingar som genomförts un-
der året (dan-graderingar till 4 dan arrangeras alltid av
hombu).

Godan (5:e dan)
2011-06-05
Åke Olsson, Karlstads Studenter Shibu
2011-09-23
Per Lindblom, Chiyoda doin (vid graderingen, nu Stock-
holm Södra Shibu)
Seikenshi Yondan (4:e dan)
2011-04-20
Viktor Karlholm, Stockholms Södra
Chukenshi sandan (3:a dan)
2011-07-08
Johan Mjöberg och Magnus Gustafsson, Stockholms Stu-
denter
Shokenshi nidan (2:a dan)
2011-11-20
Charléne Lima och Kajsen Burell, Stockholms Studenter
Junkenshi shodan (1:a dan)
2011-06-08
Pontus Jacobsson och Åsa Forsberg, Visby
Shodan (1:a dan)
2011-06-08
Eva Söderberg och Ann Forsberg, Visby

Anders Pettersson Peter Hansen
Ordförande Sekreterare
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Submission wrestling. Foto: Magnus Hartman.
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Submission Wrestlingförbundet

2011 var ett bra år för Svenska Submision Wrestling för-
bundet, dess klubbar, landslag och utövare. Glädjande är
också att det fortsätter att bildas nya sw-klubbar runt om i
landet.

Tävlingsverksamheten har varit god med stora arrang-
emang som Alive och Gameness likväl som svenskar på de
internationella tävlingarna. Nämnas kan bl.a. Mats Nils-
sons seger på FILA Grand Prix i Schweiz.

De svenska framgångarna under året resulterade i ett
flertal svenskar med på världsrankingen i Grappling med
följande placeringar:

2. Nilsson Mats SWE
4. Knutsson Mikael SWE
5. Lavin Martin SWE
6. Sandberg Christian SWE
15. Nicolle Philippe SWE
18. Haddad Charles SWE
19. Hedenberg Martin SWE
23. Bexar Alexis SWE
Grappling damer
3. Svensson Sara SWE
7. Hammarsten Anny SWE
9. Bozovic Dusanka SWE

SM
För första gången var vårt svenska mästerskap direktsänt i
tv från Halmstad arena. Dagen bjöd på en hel del överrask-
ningar.

Mikael Marffy blev något av dagens kung med guld
både i +91 kg och den öppna viktklassen. I damernas -60kg
var det Sara Svensson som briljerade. Svensson detronise-
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rade fullständigt Nordenö i finalen där hon tog en tidig
ledning som bara ökade. I +60kg imponerade Karin An-
dersson. Hon tog sig lätt vidare till final från gruppen. Fi-
nalen mot Sofia Hedqvist började tillknäppt och lite tre-
vande. Men exploderade fram mot slutet där Andersson
plockade mängder med enkla poäng och vann fullt rättvist
med 7-0.

I herrarnas -61kg var det den unge ettrige Albazi som
tog guldet och därmed sina andra raka SM-titel, trots en
ålder under myndig. I finalen mötte han Nicolle och fick
matchen helt dit han ville efter ett tidigt poängövertag och
förvaltade övertaget på ett imponerande vis. Nicolle för-
sökte men förmådde aldrig komma ifatt. Albazi kunde
dryga ut och vann tillslut komfortabelt.

I finalen i -67kg hade Charles Haddad länge och väl
ledningen med 2-0 mot svårflirtade Maoro Salomao. Den
sistnämnde fick på slutet fast Haddad i ett lås, tre poäng
och ett vunnet SM-guld.

Omid Albazi är precis som brorsan Amir en ettrig
grappler. Han virvlade runt Johannes Andersson i -73kg
finalen till en början. Albazi fick ledningen men började
stirra sig blind mot klockan på slutet. I matchens absoluta
slutskede fick så Andersson en öppning, lyckades få till ett
kast och gick med det förbi och knep guldet i en av dagens
mest sevärda matcher.

Jason Brudvik från Lund hade inga bekymmer att i fi-
nalen besegra Uddevalla grapplern  Alexis Bexar i -79kg.
Matchen blev kort och ett effektivt avslut tog Brudvik
överst på prispallen.

I -85kg såg finalen mellan Eric Karlsson och Facundo
Mendez ut att bli en promenadseger för Mendez  som satte
full fart från start. Fick också poängmässigt övertag, men
slappnade av. Karlsson kämpade sig tillbaka och på slutet
var Mendez klart skärrad och kunde mycket väl blivit straf-
fad för det. Men han höll ut och vann inför dagens klart
mest högljudda publikskara.
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Mats Nilsson är alltid favorit numera. Den ödmjuke
helsingborgaren har på ett par säsonger blivit en världs-
stjärna men också en oerhört god ambassadör för svensk
kampsport överlag. I finalen i -91 fick han dock oväntat
tufft motstånd av den kraftfulle Alexander Bergman. Det
blev en nagelbitare utan like. 0-0 efter full tid och 0-0 efter
förlängning. Där tilldömdes Bergman segern efter domslut
och kan titulera sig svensk mästare.

Tungvikten +91kg utgjorde dagens sista final (om man
bortser från den öppna viktklassen, där Marffy vann mot
Martin Jansson i en härligt spännande finalmatch) gick
mellan Mikael Marffy och Ville Ilola och efter dryga minu-
ten gick på ett spektakulärt avslut som han satte och vann
med det SM-guldet.

Landslaget
Årets landslag var något förändrat än året innan. Trycket är
stort på komma med i landslaget. Många äro kallade men
få blir utvalda. När de internationella mästerkapen väl kom
visade det sig att de uttagningar coachen Patrik gjort var de
rätta med tanke på medaljskörden.

EM
European Championship gick i Ukraina den 9-11 juni. To-
talt tog Sverige nio medaljer av tio möjliga samt placerade
sig som näst bästa nation under EM! Som alltid på mäster-
skapen var med många jämna och hårda matcher.

Anny och Sara fick tävla mot alla i sina respektive
grupper och det slutade med silvermedaljer till båda. Dusi
vann första matchen på en giljotin från guard och också
hon kämpade vidare i turneringen och slutade på en andra
plats.

I herrarnas klass rullade Amir Albazi utanför mattan
när motståndaren hade ett benlås. Detta räknades som
mattflykt med diskning som resultat. I övrigt gick det bra
då Mikael Knutsson tog guld och blev Europamästare!
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Martin Lavin tog silver och Martin Hedenberg, Philippe
Nicolle, Mats Nilsson och Christian Sandberg tog alla
brons.

VM
Världsmästerkapet gick av stapeln i Belgrad, Serbien med
ett starkt landslag på plats. Efter framgångarna på EM var
laget laddat och siktade högt. Sverige blev näst bästa
nation efter Polen på VM med totalt åtta medaljer av tio
möjliga.

Det mest fantastiska var ändå att vi fick två världsmäs-
tare: guld till Sara Svensson och Mats Nilsson!!!

Till finaler i sina klasser tog sig även Christian Sand-
berg, Martin Lavin och Mikael Knutsson som slutade med
silvermedaljer runt halsen. VM-brons togs av Anny Ham-
marsten, Charles Haddad och  Eddy Bengtsson.

Dusi Bozovic var också mycket nära medalj men förlo-
rade bronsmatchen. Debutanten Alexis Bexar gjorde bra

Landslaget vid EM.
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ifrån sig men blev utslagen i kvartsfinalen.
Att landslaget blev näst bäst i världen är något vi alla

skall vara mycket stolta över och utan stödet från Budo &
Kampsportsförbundet och alla ideella SW-föreningar i lan-
det med dess instruktörer och sparringkamrater hade detta
aldrig varit möjligt.

Vi ser fram mot ett spännande 2012...
Ordförande Tony Larsson
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Taido. Foto: Magnus Hartman.



165Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Taidoförbundet

Ordförande har ordet
2011 var ett händelserikt år: bland annat höll vi vårt SM
under SM-veckan i Halmstad, vi deltog framgångsrikt på
EM som hölls i Angers i Frankrike (en resa som var händel-
serik i sig), och förutom tre förbundstävlingar, ett antal
läger och utbildningar hann vi även med en givande
klubbutvecklingsträff.

Det känns som att vi börjar få lite vind i seglen när det
gäller media och vi hoppas kunna utnyttja detta framöver
och med lite tur få riktigt bra mediebevakning av vårt EM
som hålls i Nynäshamn 2015.

Henrik Johansson,
ordförande i Svenska Taidoförbundet

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

Henrik Johansson, ordförande
Maria Larsson, vice ordförande
Veera Littmarck, sekreterare
Ann Söderdahl, kassör
Royne Rutström, ledamot
Johan Karlsson, suppleant
Ulf Karlsson, suppleant

Valberedning: Gustav Lundin (sammankallande), Ma-
ria Hjelm och Martin Dahl

Tävlingsåret 2011
Under året har fyra förbundstävlingar hållits inklusive SM
som arrangerades under SM-veckan i Halmstad. Under
året har nivån på tävlingarna höjts och konkurrensen blivit
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tuffare. En av anledningarna är förbundet krympt lands-
laget och att det är obligatoriskt deltagande för landslaget.

Som en anpassning för landslaget flyttandes alla för-
bundstävlingar till våren vilket ledde till en intensiv täv-
lingsvår.

Ansvarig för domar- och tävlingskommittén är Maria
Larsson och Björn Sjöberg.

Svenska Mästare i Taido 2011
Individuella grenar
Anna Cervin (hokei och jissen damer), Per Genberg (hokei
herrar), Philip Högberg (jissen herrar)
Laggrenar
Strömstad/Stenungssund (Anna Cervin, Beata Kurucz,
Nasrin Mosawi) lagjissen damer
Göteborg (Patrik Axelsson, Tommy Pham, Julius Lidar)
lagjissen herrar

Taido EM och International Friendship Games
I augusti arrangerades det sjunde EM:et i taido i Angers i
Frankrike. I samband med EM:et arrangerades även den
tionde internationella vänskapstävlingen och ett tränings-
läger med instruktörer från Japan och Europa.

Sverige presenterade idrottsligt mycket bra både under
EM:et och vänskapstävlingen.

Landslagstränaren Kristian Ojala berättar att landsla-
get har präglats av att man tänker nytt. Både avseende
landslagsledningens sätt arbeta med högre krav och en mer
långsiktig plan och att vi har en ny generation och flera nya
landslagsmedlemmar. Ett ungt landslag som presterade
över förväntan på EM.

EM-medaljer:
Guld i herrarnas lagjissen (Daniel Andersson, Akkanat Jen-
sen, Tommy Pham, Joakim Frederiksen, Sylvester Sandin)
Akkanat Jensen - silver i individuell jissen
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Anna Cervin - silver i individuell hokei
Elin Mellgren - brons i individuell hokei

Landslaget 2011
Akkanat Jensen, Strömstad
Anna Cervin, Strömstad
Daniel Andersson, Uddevalla
Elin Mellgren, Stockholm
Emelie Roos, Uddevalla
Joakim Frederiksen, Malmö
Julia Skäär, Göteborg
Nasrin Mosawi, Stenungsund
Olivia Linde, Uddevalla
Per Genberg, Strömstad
Philip Högberg, Uddevalla
Sylvester Sandin, Uddevalla
Tommy Pham, Göteborg

Förbundskapten: Royne Rutström
Landslagstränare: Kristian Ojala
Assisterande landslagstränare: Ulf Karlsson

Domarutbildning i Strömstad
Från och med 2011 har domar- och tävlingskommittén sla-
gits samman.

Under året har en C-domarutbildning genomförts i
Strömstad. Förbundet har även arbetat med att ta fram ett
webb-baserat system för inrapportering av domare som
beräknas att lanseras under 2012.

Juniortaidokommittén
Lotta och Micke Korths höll, tillsammans med en annan av
grundarna till juniortaidosystemet, P-A Nyberg,  juniorta-
idoinstruktörskurs i Höganäs. Fjorton deltagare från Ny-
näshamn, Örebro, Stenungsund, Kullen och Lund visade
teoretiskt och praktiskt prov på att de förstått konceptet
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med att anpassa taidoträningen till barn och kan nu titulera
sig juniortaidoinstruktörer.

Utbildningskommittén
Hannes Kannisto, ansvarig för utbildningskommittén be-
skriver verksamheten för 2011.

Utbildningskommittén arrangerande under 2011 en
steg 1 utbildning i Mölndal/Göteborg. Det var särskilt ro-
ligt att se så många nya “taidoansikten” på plats. Man har
arbetat vidare med att utveckla stegkurserna. Hannes av-
slutar med att efterfråga förfrågningar från taidoklubbar
om utbildningar.

Taido för funktionshindrade
Under året har Nynäshamns Kampsportsklubb som första
taidoförening i Sverige startat upp verksamhet med kamp-
sportsträning för funktionshindrade. Det har fallit väl ut
och man har fått ett mycket bra samarbete mellan klubb
och kommun.

Inom förbundet finns planer på att utveckla tävlings-
verksamhet för funktionshindrade.

Sverigeläger i Skövde
Taidons Sverigeläger, i Skövde, samlade mycket kompe-
tens och entusiasm.

För första gången genomfördes Taido Shodan Classic
under Sverigelägret. Taido Shodan Classic är en tuff utma-
ning för den som vågar, en fysisk utmaning där taido-
utövare har möjlighet att testa sin förmåga.

Instruktörer på Sverigelägret: Mikael Jansson och Björn
Sjöberg, 6 dan Kyoshi, Frank Ericson, Micke Korths och
Kristian Ojala, 5 dan Renshi, samt Jesper Olsson, 4 dan
Renshi.

Dangraderingar
Ulf Karlsson 6 dan Kyoshi, Lund.
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Micke Korths 5 dan Kullen samt Kristian Ojala 5 dan
Renshi Göteborg.

Graderingarna till femte och sjätte dan skedde under
EM i Frankrike.

Följande dangraderingar i Sverige har inrapporterats
för 2011:
3 Dan - Eddie Herlin, Stockholm. Leif Nilsson, Strömstad.
2 Dan - Gustav Lundin, Stockholm. Elin Mellgren, Stock-
holm.
1 Dan - Beata Kurucz, Strömstad. Martin Andersson,
Strömstad. Martin Andersson, Kungälv. Joel Hedén,
Malmö. Joakim Fredriksson, Malmö

Ansvarig för graderingskommittén är Mikael Jansson,
6 dan kyoshi, Stockholm.

Nya föreningar
Nynäshamns Kampsportsklubb startades under året av
Royne Rutström.

Daniel Andersson går match på EM.
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Wushuuppvisning på Kampsportsgalan 2011. Foto: Hamid Shokatyan.
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Wushu
Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst

2011 har precis som 2010 varit ett år präglat av organisa-
tionsutveckling. Några av de nödvändiga pusselbitarna är
lagda men ännu finns mycket att bygga på.

Styrelsen har bland annat tagit fram en krisplan, ett
dokument som förhoppningsvis aldrig ska användas men
som är ett stöd för organisationen om olyckan skulle vara
framme. Ett dokument som vi däremot skulle önska använ-
des mer är arrangörshandboken, en hjälp för den som vill
anordna någon form av arrangemang under vår flagga.

En första version av vår Elitutvecklingsplan är klar.
Ebba Lexmark och Petter Sande har under hösten lämnat
ifrån sig ett gediget arbete som vi nu ska fortsätta med att
implementera i vår organisation. Den liksom krisplanen
och arrangörshandboken är tänkt att vara levande doku-
ment som ska ses över och utvecklas varje år.

Under året har vi även sett över vår landslagsorga-
nisation. Några få personer har under åren dragit ett tungt
lass, vilket har fått till följd att exempelvis all utveckling
har berott på deras frivilliga insatser. När de inte orkat med
eller inte haft möjlighet, har uppbyggnaden fått stå tillbaka.

Från och med årsskiftet 2012 tog vi därför ett första
steg i att stärka vårt landslag genom att tillsätta en lands-
lagschef och två nya assisterande coacher, en till sanshou
och en till taolu. Dessa får förutom uppgiften att ta ut team-
et och coacha de tävlande, även se över hur vi ska använda
oss av elitutvecklingsverktyget och börja säkra rekryte-
ringsbasen till landslaget.

2011 har även varit ett år med några viktiga internatio-
nella möten. Under Traditionella EM i Tallin (EWUF) i
april deltog vi i EWUFs årskongress.
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I juni fick vi besök av Mr Gao Xiao Jun, presidenten för
Kinesiska wushuförbundet (Chinese Wushu Association),
tillsammans med Ms Zeng Fang, sekreterare för Internatio-
nella Wushuförbundet och Kinesiska wushuförbun-
dets Foreign Affairs Deputy Chief, samt Ms Huang Ling
Ling, Kinesiska wushuförbundet. Syftet med deras resa var
att etablera en mer personlig kontakt och se hur wushun är
organiserad i Sverige.

Mattias Lindh hade tillsammans med Li Min Hua som
tolk några intressanta dagar med givande diskussioner om
framtida träningsutbyte med mera.

Under hösten träffade Mattias även Dr Cui Yongsheng
och Wang Jun Fa från det nybildade officiella kinesiska
förbundet för qi gung och inre stilar i samband med ett qi
gung-seminarium i Umeå. De utryckte en önskan om ökat
samarbete med vårt förbund för att hjälpa oss att lyfta de
inre kinesiska stilarna i Sverige.

Det är allt för lätt att i man mitt i allt styrelsearbete
missar en mycket viktig del, kommunikationen med er
medlemmar. Under allt för lång tid har det varit svårt att
följa styrelsens arbete. Vad gör vi egentligen? Går det att få
veta något annat än här i årsberättelsen? Hur gör jag för att
nå fram till ledamöterna med mina önskemål tankar och
förslag?

Vi i styrelsen har tagit till oss kritiken och försöker hitta
nya sätt att jobba på. Ett viktigt steg har varit att bygga en
ny hemsida under namnet www.svenskwushu.se och vi
finns nu även på Facebook från och med i höstas.

Förbundets styrelse
Ordförande Mattias Lindh
Vice ordförande Luciano Macri
Sekreterare Ebba Lexmark (fram till 2011-10-31)

Michael Sporre (från 2011-11-01)
Kassör Marie Roos
Ledamöter Petter Sande
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Nicklas Sigurdh
Michael Sporre

Suppleanter Niklas Borg
Peder Finnsiö

Styrelsen har hållit fysiskt sammanträde i Stockholm,
fyra telefonmöten, tre möten via Skype samt fortlöpande
fattat beslut via mail. Förbundet har behandlat inval av nya
föreningar och handlagt övriga inkommande nationella
och internationella frågeställningar.

Förbundets ekonomi 2011
2011 har liksom föregående år fått präglas av ekonomisk
återhållsamhet. För 2011 visar vi ett positivt resultat, men
det kvarstår vid årets slut en likviditetsmässig skuld till
SB&K, moderförbundet.

Skulden justeras i början av 2012 och vi förväntar oss
ha vänt det tidigare negativa balanserade resultatet till åt-
minstone plus-minus noll vid utgången 2012.

Landslagsledning 2011
Landslagsansvarig: Ebba Lexmark
Landslagscoach sanshou: Anders Persson
Landslagscoach taolu: Petter Sande

Ny landslagsorganisation från 2012-01-01
Landslagschef: Yvonne Lin
Landslagscoach sanshou: Kevin Arroyo
Assisterande coach sanshou: Luciano Macri
Landslagscoach taolu: Petter Sande
Assisterande coach taolu: Romain Schwab

Domarkommitté
Domaransvarig: Nicklas Sigurdh
Huvuddomare sanshou: Gunnar Malm
Huvuddomare taolu: Li Min Hua
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Tävlingar och arrangemang
RM, Västerås 2/4
SM, Stockholm 14-15/5
För resultat RM och SM se hemsidan:
www.svenskwushu.se

EM
Första Traditionella EM i Wushu (EWUF), Tallin 4-6/4.

Taolu
Coach Petter Sande
Tävlande Per Ögren

VM
VM (IWUF), Ankara Turkiet. 6-15/10

Sanshou
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Coacher Tf Kevin Arroyo
assisterande Linda Porsbjer

Tävlande Maria Olsson -60 kg - brons
Emma Hell Lövgren -65 kg
Johan Lindqvist -65 kg
Tony Miocic -+90 kg

Taolu
Coach Petter Sande
Tävlande Anette Bergström, Chang Quan,

Jian Shu, Magnus Garneij,
Chang Quan, Dao Shu

Domare, taolu Li Min Hua

Övriga arrangemang
Stockholm Kung Fu festival 15/5
Stockholm Wushu Open 27/11

Nya Föreningar
Tai Chi Halmstad Ideella förening
Shogun Jujitsu Halmstad - Wudang Taichi Chuan
Jönköping Kung Fu Akademi
KFUM Jönköping Sanshou
Kung Fu Stockholm
Göteborg Hung Gar Kung Fu Förening
Östasiatiska Kampkonst Föreningen Norrköping
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Omslaget på jubileumsboken, som berättar om förbundets 50-åriga his-
toria och dess idrotters framväxt ända sedan den yngre stenåldern, på
358 späckade sidor. Boken finns att köpa via bokhandeln.




