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Gott slut på ett gott år
Stefan Stenudd

År 2012 lider mot sitt slut när jag skriver detta. Åren går så
fort numera att jag ibland tappar bort hela decennier, men
några saker minns jag ändå från det gångna budo- och
kampsportsåret.

Först och främst de många medaljerna! Ingen nämnd
och ingen glömd, men vår medaljometer visar 18 guld, 10
silver och 25 brons i officiella internationella mästerskap.
Det är vad våra landslag tagit med sig hem från diverse
viking i resten av världen.

Inte fullt lika många medaljer som året innan – men
inte långt ifrån. De tre senaste åren har vart och ett kammat
hem över 50 medaljer. Med dessa siffror är vårt förbund i
absolut särställning inom svensk idrottsrörelse, och detta
även med våra många idrotter i beaktande.

Det är fantastiska bragder av våra många idrotts-
stjärnor, som kämpar i uppförsbacken av magra landslags-
medel och nästan obefintliga sponsorintäkter. Ändå går de
från seger till seger. Fråga mig inte hur.

Men medaljskörden är endast möjlig om det bakom
dem finns åtskilliga andra utövare som satsar lika helhjär-
tat och såväl inspirerar vår elit som försäkrar återväxten.
Likaså alla andra tränande och tränare i klubbarna, som
skapar den stämning av gemensam uppmuntran och ut-
veckling som är grogrunden – och som dessutom utgör
den vardagliga träningens belöning för utövare på alla ni-
våer.

Det är också en fröjd att konstatera att våra idrotter
märks alltmer i massmedia. Under året har vi sett flera
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direktsändningar i TV, stort uppslagna reportage i dagstid-
ningarna och mängder av annan uppmärksamhet – och
just som vi vill ha den: baserad på de idrottsliga bragderna
och deras välförtjänta rampljus.

RF:s särskilda elitsatsning har gett betydande pengar
till såväl landslagen som enskilda stjärnor i dem. Det fort-
sätter under 2013, men på grund av statsanslagets föränd-
rade utformning är det lite osäkert hur det blir 2014 och
därefter. Jag tror ändå att idrottsrörelsen skakar fram fort-
satta pengar till detta, eftersom det är så angeläget och gör
sådan nytta.

Då är det lovande att vi nyligen lyckats få förståelse
hos det organ som beslutar om fördelning av elitmedlen
för att deras nuvarande princip att aldrig låta medlen
övergå en viss andel av förbundens egna landslagsmedel
är en galen orättvisa. I praktiken innebär det att de som
redan har mycket får mer och de som har lite (däribland
vårt förbund) blir alltmer utblottade. Alltså tvärs emot den
solidariska grundsynen i svensk politik.

Det måste ändra sig. I så fall kan vi räkna med betyd-
ligt ökade medel för vår elitsatsning, eftersom våra lands-
lag har sådana framgångar på sina EM och VM.

Verksamhet handlar i hög grad om ekonomi, på så vis
att resurserna avgör vad vi mäktar. Svenska Budo &
Kampsportsförbundet har länge hört till de svältande, för
att anslagen från RF var snåla och vi har väldiga svårighe-
ter att locka sponsorer. Förstnämnda har börjat ändra sig
genom den nya fördelningsmodellen för RF-bidraget, som
under en treårsperiod leder till ungefär en fördubbling av
vårt bidrag.

Därför har vi vågat utöka kansliet till fyra personer,
något som med tanke på deras orimliga arbetsbörda var
alldeles akut. Vi vågar också djärvt gå vidare med
Kampsportsgalan och andra satsningar som alla i vårt bro-
kiga förbund gynnas av. Återstår dock att knäcka den
svåra nöten med sponsorer...
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Vid slutet på ett år är det naturligt att även rikta
blicken mot framtiden. Det kan vi i dubbel mening göra
genom SB&K:s ungdomsråd, som bildades under året. Det
består av en grupp unga och engagerade utövare i våra led
som ska se till att vi inte går in i någon återvändsgränd,
utan utvecklas lika mycket som vi växer.

Vårt förbund fyllde nyligen 50 men ska inte börja åld-
ras för det. Ungdomsrådet är vår garant. För mig är det
också solklart att där odlas våra framtida förtroendevalda
ledare – såväl inom SB&K som i idrottsrörelsens gemen-
samma organisation. Och vad är viktigare än att ombesörja
framtiden genom att ge plats för de kommande generatio-
nerna? Det gäller såväl i träningen på klubbarna som i de
inte alltid glamorösa men ofrånkomliga sittningarna i sty-
relser och kommittéer.

Så kanske ska vi ge 2013 temat ungdomsåret?

Stefan Stenudd på förbundsstämman. Foto: Jöran Fagerlund.
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Medaljerna 2012

Guld
Johanna Rydberg, EM i thaiboxning
Att helsingborgskan tagit stora utvecklingskliv de senaste
åren står klart sedan länge. Och under EM i thaiboxning i
Turkiet kom också lönen för allt enträget arbete. Men fina-
len, som skulle gått mot turkiskan Eroglu, blev EM:s anti-
klimax för Rydberg: minuten innan final kastade Eroglu in
handduken på grund av skada. Rydberg hade efteråt lite
svårt att glädja sig fullt ut åt guldmedaljen, men många
menar att svenskan troligen hade vunnit ändå.

Jennifer Österlin, EM i thaiboxning
En av svensk kampsports största genombrott under 2012.
Österlin vann precis allt hon ställde upp i och hennes ur-
sinniga offensiva thaiboxning är både extremt jobbig att
möta och väldigt vägvinnande. Österlins EM-guld var
högst förvånande med tanke på att hon i Turkiet gjorde
landslagsdebut. Hon gick till final som en ångvält och i fi-
nalen hade den turkiska stjärnan Kara inte skuggan av en
chans. Jennifer skulle på hösten även bli världsmästarinna.

Madeleine Vall, EM i thaiboxning
De svenska damerna har i flera år varit bäst i världen i
thaiboxning. En av de som nästan alltid vinner medalj i
mästerskap är Madeleine Vall – och under EM visade
Halmstadstjejen att takterna fortfarande sitter i. EM-guldet
var galant utfört och Vall steg upp som en förhandsfavorit
om VM-guldet senare under hösten, något hon emellertid
får vänta lite till på att vinna.
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Isabelle Vistam, Junior-EM i ju jutsu
Plötsligt efter några magra svenska ju jutsu-år kryllar det
av unga påläggskalvar. Isabelle Vistam är en av dessa och
efter Sara Widgrens framfart en av de svenska ju jutsutjejer
det pratas mest om för framtiden. Junior-EM i ju jutsu kan-
ske inte låter så graciöst, men faktum är att mästerskapen
de senaste åren varit en stark indikator på hur framtidens
seniormästerskap ser ut. Vistams JEM-guld är en väldigt
stor bedrift.

Chalita Andersson, Junior-EM i kyokushin
Svensk kyokushin har länge handlat om en person, mer
eller mindre. Jimmie Collin har stått i en klass för sig. Men
kanske börjar det bli lite ändring på det. Chalita Andersson
tävlar förvisso i kata, men hennes rena utförande i tekni-
kerna och hennes utstrålning bådar gott inför framtiden.
JEM i Antwerpen kan ha varit en plats där en ny svensk
stjärna föddes.

Sofia Hedqvist, EM i submission wrestling
Lite i skymundan av de allra största svenska kampsports-
namnen fick Sofia Hedqvist ett enormt genombrott under
2012. Det började med ett EM-guld i Bryssel i -71kg.
Hedqvist har under många år varit lysande i BJJ, men 2012
blev året hon även slog igenom i submission wrestling.
EM-guldet i Bryssel följdes upp av ett VM-guld senare un-
der hösten.

Klara Tibbling, EM i submission wrestling
Klara Tibbling från Järna ville väldigt gärna visa framfötte-
rna under EM i Bryssel. Hon vann i semifinal över en fran-
syska och i finalen mot en polska var Tibbling klart vassast
och ytterligare en stor framgång för landslaget i sub-
mission wrestling var ett faktum. Tibbling hävdade sig se-
dermera också väl på VM och hade överlag ett väldigt fint
2012.
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Amir Albazi, EM i submission wrestling
En av svensk kampsports stora framtidsnamn. Albazi har
sedan vinsten ”årets genombrott” på Kampsportsgalan
2010 tagit steg för steg mot den absoluta världstoppen. I
EM i Bryssel vann han sitt första efterlängtade guld i ett
seniormästerskap. Under hösten skulle Albazi även plocka
hem ett VM-guld.

Mikael Knutsson, EM i submission wrestling
Den allsidige Knutsson har varit med i toppen under
många år och visade åter hög internationell klass då han
vann guld i -100kg-klassen. Knutssons framfart under EM
lyfte honom som ett av de stora guldhoppen även i VM –
vilket han sannerligen levde upp till.

Lina Akhtar Länsberg, VM i thaiboxning
Efter några år där Länsberg legat på gränsen till ett defini-
tivt genombrott blev VM i St Petersburg det mästerskap
där det mesta fungerade. Länsbergs hårda men stilrena tek-
niker, samt hennes taktiskt begåvade thaiboxning ren-
derade i guldet. Dock ett litet antiklimax då inte final-
motståndet kunde genomföra matchen.

Elina Nilsson, VM i thaiboxning
Det var en märkbart tagen Elina Nilsson direkt efter VM-
finalsegern mot fransyskan Laetita Bakissy. Nilsson för-
svarade sitt VM-guld från 2011 och hon gjorde det med ett
enormt eftertryck. På damsidan i thaiboxningshistorien,
åtminstone i svensk thaiboxningshistoria, har inte det in-
träffat förr. Ett styrkebesked.

Jennifer Österlin, VM i thaiboxning
Åkte till VM som en kraftig underdogg. Efter VM var allas
blickar riktade mot en nyfunnen svensk kampsports-
stjärna. Österlin svepte in som en orkan över VM i St Pe-
tersburg, och gav inte sina motståndare skuggan av en
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chans. I finalen pulveriserade Österlin finskan Heidi Björk-
lund, vars underben fick några hårda sparkar och tillslut
kunde finskan inte fullfölja finalen.

Sida Yin, EM i jodo
Stevenage var skådeplatsen för EM i jodo. Ett mästerskap
som, skulle det visa sig, gick riktigt bra för svenskt vidkom-
mande. I Yondanklassen visade rutinerade Sida Yin från
Stockholm upp en stilren och vacker jodo som räckte hela
vägen till guldet. En formidabel uppvisning som också
blev en injektion för de övriga truppmedlemmarna i lands-
laget.

Maria Engqvist, EM i jodo
I mudanklassen visade Maria Engqvist tidigt upp en posi-
tiv formkurva. Hennes fokuserade jodo blev sedermera
motståndarna övermäktig och ännu ett svenskt guld säkra-
des i och med detta.

Mikael Knutsson, VM i submission wrestling
EM-guldet skulle följas upp med ett VM-guld. Sverige do-
minerade mästerskapet i Krakow och det blev tillslut fyra
blågula världsmästare – ett fantastiskt VM på alla sätt och
vis. Knutsson, ja, han detroniserade motstånd efter mot-
stånd och det spred sig en självklar känsla över mästerska-
pet. Knutsson visade också att han är kapabel att variera
sina avslut i matcherna, något som gör honom extra svår-
stoppad: det blev segrar på kneebar, på giljotin och på po-
äng. En storstjärna!

Mats Nilsson, VM i submission wrestling
Den alltid lika finurlige och vältalige helsingborgaren Nils-
son upprepade de två tidigare årens VM-guld med ännu
ett hängandes runt halsen, det tredje raka. Mats visade sin
suveränitet då han gick igenom hela turneringen utan att
släppa till en enda poäng till någon motståndare. Ett mäs-
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terskap som får oss att tänka på J-O Waldners klassiska
pingis-VM i Manchester då J-O inte förlorade ett set.

Amir Albazi, VM i submission wrestling
Den unge stockholmskillen Albazi har spåtts en lysande
framtid - och nu är den här. I VM i Krakow var Albazi
omutlig och visade upp allt det som anstår en världsidrott-
are. Han var kylig i sina avslut, han var svårforcerad i sin
defensiv och han var omväxlande i sin offensiv. Det blev
ett VM-guld och numera är Albazi ett etablerat världs-
namn.

Sofia Hedqvist, VM i submission wrestling
Sandvikentjejen följde således upp sitt oväntade EM-guld
med ett ännu mer otippat VM-guld. Hon hade heller ingen
enkel väg mot VM-titeln då hon fick möta både tvåan och
trean på sin väg mot guldet. Under ett smått sagolikt år
blev VM den största vinsten.

Silver
Annie Eriksson, EM i thaiboxning
Erikssons framfart i thaiboxningen renderade henne i med-
alj både på EM och VM. Det var silvret i Ankara som lade
an tonen för Annies fina 2012. En kompetent fighter som
fått stå lite i skymundan för den storstilade damexplo-
sionen inom thaiboxningen.

Jimmie Collin, EM i kyokushin
Sveriges främsta utövare inom kyokushin som nästan alltid
levererar medalj på mästerskap. Under EM möttes Collin
och den evige följeslagaren Marios Ilias från Rumänien re-
dan i semifinal. När Collin så vann den matchen var det
upplagt för ett svenskt EM-guld. Trodde vi. Men bulgaren
Valeri Dimitrov ville annat och vann finalen.
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Sara Svensson, EM i submission wrestling
En av Sveriges mest framgångsrika damkampsportare just
nu. Valde att sluta med kampsporten under året, men har
återupptagit träningen igen. Men innan beslutet blev det
ett EM-silver i Bryssel i -58kg-klassen. Ett starkt besked i en
svår viktklass.

Giang Hoang, VM i thaiboxning
Hoangbröderna från Borås har länge visat framfötterna.
Men teknikern Giang Hoang lyckades väldigt väl på VM i
S:t Petersburg. Hoang svarade för fenomenal thaiboxning
och pressade i finalen storstjärnan Sonsiri Radsarong. VM-
silvret i A-klass i -51kg måste anses som en av svensk thai-
boxnings största framgångar på herrsidan under 2012.

Sadibou Sy, VM i thaiboxning
Det var en klassisk svensk dag i VM i thaiboxning den 13:e
september. Två svenska finalister på herrsidan i A-klass.
Men likt Hoang blev det emellertid en finalförlust för den
avige och mycket sevärde Sadibou Sy i finalen. Ryssen
Vakhitov blev för svår. Men Sys fina tävlingsår 2012 slu-
tade sedan med en Europapro-titel under galan Supremacy
i Stockholm.

Maria Elin Olsson, EM i kickboxning
2012 var året då Maria Elin Olsson skulle komma tillbaka
efter ett par månaders frånvaro – och som hon gjorde det.
Comebacken skedde under EM i kickboxning där hon var
snubblande nära ett guld, förlorade finalen med 2-1 i dom-
arröster. Under senhösten vann Olsson, under uppmärk-
sammade former, också en protitel vid en gala i Ryssland.

Kristin Skante, EM i kickboxning
Göteborgskan Skante har legat på randen till ett genom-
brott under flera säsonger. Hon har hävdat sig väl under
SM, men inte riktigt fått ut sin fulla potential. Det fick hon
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under kickboxnings-EM där hon strålade av självförtro-
ende. Silver blev följden av det.

Astrid Öman, EM i iaido
En av flera duktiga svenskar i iaido, ett landslag som i stort
sett varje år vinner internationella medaljer. Öman visade
under EM i Stevenage upp en vacker och stilren iaido, vil-
ket räckte till ett imponerande silver i mudanklassen.

Klara Tibbling, VM i submission wrestling
Det verkar inte spela någon större roll vilka namn som an-
sluter till det svenska submission wrestlinglandslaget – det
blir medaljer ändå. Klara Tibblings mästerskap i Krakow
andades framtidstro och det är sannerligen inte den sista
medaljen hon kammar hem på mästerskap. Väldigt spatiös
stil som även är vägvinnande, något som även skulle visa
sig på EM... Länge har Klara även hävdat sig väl i BJJ.

Fredrik Widgren, VM i ju jutsu
Allt fokus var egentligen på storasyster Sara inför VM i
Österrike. Men Fredrik Widgren har vunnit allt som går att
vinna på juniornivå och nu när det första seniormästerska-
pet stundade var det ändå en intressant start. Men att han
skulle gå hela vägen till VM-final – det fanns det ingen som
egentligen trodde på. Widgren slog ut det ena världs-
namnet efter det andra och pressade även kraftigt franske
mästaren Kunsa i VM-finalen. Widgren, endast 18 år gam-
mal, är en av svensk kampsports allra största talanger och
genombrottet under 2012 var totalt.

Brons
Emma Hell Lövgren, EM i sanshou
Hell Lövgren har varit med ett tag nu och Stockholmstjejen
lyckades pricka formen väl till EM i sanshou i Tallinn. Det
räckte till en bra bronsmedalj.
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Tony Miocic, EM i sanshou
Den store Miocic, från samma klubb, Södermalms Shaolin,
som Hell Lövgren visade tidigt i tävlingen att han skulle bli
att räkna med. Miocic, som länge stått lite i skuggan av Nils
Widlund på herrsidan, stod för ett fint mästerskap och bär-
gade en delad tredjeplats.

Lina Akhtar Länsberg, EM i thaiboxning
För andra året i följd arrangerades på våren EM i thai-
boxning och för andra året i följd lyckades landslaget väl.
Akhtar Länsberg hade ett helt okej mästerskap och tog ett
brons. Men hennes stora stund under 2012 skulle komma
på VM.

Angelica Falk, EM i thaiboxning
Falk har utvecklats de senaste åren och börjar så smått nosa
på de allra ädlaste av valörer. Men i EM fick hon nöja sig
med ett brons.

Fredrik Widgren, U21-EM i ju jutsu
Jättetalangen från Nacka Dojo åkte till U21-EM med guld i
sikte. Det blev en tredjeplats. Men han blev ändå uttagen
till sitt första senior-VM och där gick det betydligt bättre.

Anton Villberg, U21-EM i ju jutsu
Ännu en i raden av unga lovande ju jutsuutövare som se-
nare fick chansen i senior-VM. Villberg såg länge väldigt
stark ut i tävlingen, som dock slutade med ”bara” ett brons.

Fredrik Olsson, EM i kyukoshin
Länge har svensk kyokushin handlat om Jimmy Collin och
Fredrik Olsson – så även under 2012 och när EM avgjordes
var de båda på varsin medaljplats. Olsson slutade trea i
tungviktsklassen, ett enormt styrkebesked.
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Anny Hammarsten, EM i submission wrestling
Katrineholms stolthet och en klippa även för det svenska
landslaget. Hammarsten har haft en fantastisk karriär kan-
tat av mängder med medaljer. Under EM i Bryssel förlo-
rade hon en match – och det räckte för att det bara skulle
bli ett brons denna gång för veteranen.

Dusanka Bozovic, EM i submission wrestling
Bozovic tillhör också kategorin idrottare som varit med ett
tag. Under Bryssel-EM visade hon att hon fortfarande hål-
ler på internationell nivå.

Mats Nilsson, EM i submission wrestling
En av de mest kompletta kampsportarna hade ett fint 2012.
Men EM var en liten besvikelse för guldtörstande helsing-
borgaren. Men i VM skulle det bli mer än en bronsmedalj
runt halsen.

Annie Eriksson, VM i thaiboxning
Skånetjejen har varit med och nosat på mästerskaps-
medaljer förr och under VM blev det ytterligare ett brons
till samlingen.

Johanna Rydberg, VM i thaiboxning
Rydberg från Helsingborg satsade mot ett VM-guld. Och
många menade nog också att Rydberg var starkast i semi-
finalen mot ryskan Oksani Kizhnerova – men det var ändå
ryskans hand som lyftes till väders efter matchen. Det blev
ett brons för Rydberg.

Emma Thyni, VM i thaiboxning
Ännu en av alla duktiga skånetjejer inom thaiboxningen
som lyckades väl under VM. Thynis teknik tog henne till
ett brons.
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Madeleine Vall, VM i thaiboxning
En av Sveriges mest meriterade thaiboxare som ändå inte
riktigt fått till den där riktiga VM-fullträffen. Men Vall bär-
gar mästerskapsmedaljer likt vi normala äter middag.

Rasmus Olsson, junior-VM i thaiboxning
För första gången skickade Sverige med juniorer till ett
thaiboxningsmästerskap – och det förtroendet tackade Ras-
mus Olsson för då han tog sig hela vägen till en semifinal
och blev bronsmedaljör. Ett framtidsnamn.

William Wisén, junior-VM i thaiboxning
Ytterligare en av tre juniorer med till junior-VM, och Wisén
spås efter mästerskapet en stor framtid. Bronset var fullt
rättmätigt.

Jodolaget, EM i jodo
EM avgjordes i Bryssel med visst svenskt medaljhopp. De
senaste åren har konkurrensen inom jodo vuxit, men det
svenska laget visade att man fortfarande är med och kon-
kurrerar mot de allra största drakarna i Europa. Det blev ett
fint EM-brons. Laget bestod av Jesper Waldestål, Sida Yin,
Christian Strandberg och Maria Engqvist.

Olof Pettersson, EM i kickboxning
Det var ett kickboxnings-EM med stora svängningar för
det svenska landslaget, men Olof Pettersson från Göteborg
visade klass under EM och var inte långt ifrån en finalplats.
Men fick nöja sig med ett brons.

Caiza Almén Wranning, EM i iaido
Svensk iaido fortsatte att visa framfötterna på den interna-
tionella scenen. Almén Wranning har varit med länge och
under EM i shodanklassen blev det ett brons.
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Joel Bergmark, EM i iaido
Bergmark från Skellefteå har även han varit landslaget tro-
get under rätt lång tid nu. I nidanklassen svingade han till
sig ett brons.

Martin Lindgren, EM i iaido
Ytterligare ett bärgat svensk brons under iaido-EM, denna
gång av pålitlige Martin Lindgren i godanklassen.

Iaidolaget, EM i iaido
Det blev medaljer både individuellt och i lag under EM.
För Sverige svarade för en stilren och fint genomförd iaido
som räckte till ett brons, men det var inte långt ifrån även
ädlare valörer. Laget bestod av Jesper Waldestål, Patrik
Almqvist, Mattias Jansson och Sida Yin.

Christian Strandberg, EM i jodo
Strandberg svarade för ett starkt mästerskap i jodo under
2012 och under jodo-EM blev det en tredjeplats i shodan-
klassen.

Anny Hammarsten, VM i submission wrestling
Hammarsten vann under 2012 både EM- och VM-brons.
Under VM i polska Krakow visade hon pondus och styrka
genom att kämpa till sig ett brons.

Sara Widgren, VM i ju jutsu
I hennes tredje senior-VM var det tänkt att Sara Widgren
skulle kunna gå hela vägen till ett VM-guld. Men efter en
lite trevande inledning på VM blev det istället, rätt tidigt,
klart att hon skulle få kämpa hårt för ens medalj. Slutet av
VM visade hon emellertid klassen och var formligen ost-
oppbar. Hade formen hittats lite tidigare under VM hade
troligen medaljen haft en än mer framskjuten valör.
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Kampsportsgalan 2012

Den 24:e mars anordnades Kampsportsgalan för tredje året
i rad. Galan hölls för andra gången i Pelarsalen på Norra
Latin i Stockholm, med ungefär 300 middagsgäster.

Galan besöktes av bemärkta personer både inom och
utom vårt förbund, bland annat idrottsministern Lena
Adelsohn-Liljeroth, som firade 2011 års idrottsliga presta-
tioner inom förbundet.

Årets Genombrott: Maria Elin Olsson
thaiboxning, kickboxning, wushu

En av svensk kampsports största bedrifter genom alla tider.
Det svarade Maria Elin Olsson för när hon på 39 dagar
vann tre VM-medaljer i tre olika idrotter. Det blev brons i
VM i sanshou, silver i thaiboxnings-VM och bara knappt
två veckor senare var hon i ny VM-final – denna gång i
kickboxning. ”Odjuret” är en närmast komplett kamp-
sportare.
Övriga nominerade:
Sanja Trbojevic
Sara Widgren
Alex Tobiasson Harris

Årets förebild: Abdouile Joof
thaiboxning

Har varit nominerad på Kampsportsgalan förr. Joof är en
utomordentlig thaiboxare som vunnit VM-medaljer och
gått proffsmatcher. Tillvardags arbetar han med ungdomar
i Stockholmsförorten Rinkeby. Otroligt uppskattad idrot-
tare.
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Övriga nominerade:
Waldo Zapata
Hanna Sillén
Alexander Gustafsson

Årets Mästarinna: Therese Gunnarsson
kickboxning

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. Det blev en
klassisk svensk knockseger i finalen – och det första VM-
guldet i karriären för Gunnarsson.
Övriga nominerade:
Elina Nilsson
Sara Svensson
Sara Widgren

Årets Mästare: Mats Nilsson
submission wrestling

Den finurlige och mycket sympatiske helsingborgaren
Mats Nilsson lyckades strålande under VM i submission
wrestling i Belgrad – och passade på att skriva ett stycke
svensk idrottshistoria också. Nilsson lyckades med be-
driften 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.
Övriga nominerade:
Mikael Knutsson
Sanny Dahlbeck
Reza Madadi
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Årets Kampsportare: Alexander Gustafsson
MMA

Sveriges genom tidernas främste MMA-utövare fortsatte
att imponera i UFC under 2011. ”The Mauler” har numera
fem segrar i UFC och närmar sig allt mer en titelmatch i sin
viktklass. 2011 var året då Alexander Gustafsson verkligen
cementerade sin status som UFC-fighter.
Övriga nominerade:
Ida Hansson
Alex Tobiasson Harris
Maria Elin Olsson

Årets Traditionella utövare: Takao Momiyama
iaido

Momiyama är budo personifierad. Han driver en klubb i
Glimminge, är fortfarande tävlingsaktiv och vann under
året ett silver vid EM i iaido i Stevenege i England.
Övriga nominerade:
Lars Magnar Enoksen
Jan Graaf
Michael Aust

Årets ledare: Larry Lindwall
thaiboxning

Det är ingen slump att större delen av thaiboxnings-
landslaget kommer ifrån Malmö Muay thai. Det är ju där
Larry Lindwall håller till. Fruktansvärt skicklig taktiker
som nära nog alltid får ut max av sina fighters.
Övriga nominerade:
Waldo Zapata
Omar Bouiche
Ricard Carneborn
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Årets klubb: Conde BJJ
BJJ

En klubb som startades för ett par år sedan av bland andra
submission wrestlingstjärnan Martin Hedenberg och har
växt starkt. Har tagit ett starkt samhällsansvar på Hisingen
i Göteborg och jobbar mycket med att förbättra vardagen
för ungdomar.
Övriga nominerade:
Pancrase Gym
Halmstads Muay thai
Malmö Muay thai

SB&K:s Hederspris: Hans Greger
ju jutsu

Hans Greger är den svenska ju jutsuns grand old man, med
ett halvsekels värv bakom sig, däribland flera decennier
som ordförande för svensk ju jutsu och ledamot i SB&K:s
förbundsstyrelse.

Folkets pris, Guldtsuban: Reza Madadi
MMA

En stor profil både i och utanför MMA-buren. En publik-
favorit som vann detta pris även i fjol.
Övriga nominerade:
Alexander Gustafsson
Nils Widlund
Jörgen Kruth
Hanna Sillén
Elina Nilsson
Papy Abedi
Magnus Cedenblad
Mats Nilsson
Sanny Dahlbeck
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Pristagarna på Kampsportsgalan 2012. Foto: Hamid Shokatyan.

Kampsportsgalans radarpar: Thabo Motsieloa och Paul del Valle. Foto:
Hamid Shokatyan.
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Martin Björk, prisutdelare på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shoka-
tyan.
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Stefan Sauk, frejdig prisutdelare på Kampsportsgalan även detta år.
Foto: Hamid Shokatyan.

Hans Greger, med sitt livsverk inom ju jutsu en värdig mottagare av
SB&K:s hederspris. Foto: Hamid Shokatyan.
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Idrottsministern Lena Adelsohn-Liljeroth, glad i kampsport och prisut-
delare på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.

Juha Mulari, kraftfull artist på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shoka-
tyan.
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Världsmästare i kickboxning
Jonathan Broberg

I en rafflande historia mellan Therese Gunnarsson, 28, från
Helsingborg och Turkiets bästa kvinnliga kampsportare
Yeliz Koblay var Gunnarsson vassare. Inför hemma-
publiken i Helsingborg vann Gunnarsson proffstiteln i
WAKO PRO under lördagskvällen och kan numera otvi-
velaktigt titulera sig bäst i världen i -52kg.

– Jag har kämpat så länge för det här, det känns helt
underbart, säger hon till budokampsport.se efter matchen.

Matchen inleddes i ett rasande tempo inför drygt 400
personer i Sundspärlan i Helsingborg. Och det var turkis-
kan Koblay som pressade en märkbart trängd Gunnarsson
i de två första ronderna.

Therese Gunnarsson får mästarbältet efter segern i WAKO PRO. Foto:
Sebastian Klarén.
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Therese Gunnarsson, som ifjol vann amatör-VM just
mot Koblay, kom igång i den tredje ronden. Började plocka
poäng via främst boxningen och åt sig på så vis in i mat-
chen.

I den fjärde ronden tvingades Koblay också till räkning
och i den femte och sista ronden var matchen böljande och
oerhört oviss. Gunnarsson tilldömdes emellertid segern
med 2-1 och är med det odiskutabelt världens bästa kick-
boxare i -52 kg.
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Jodo-framgångar på EM i Bryssel
Jonathan Broberg

EM i jodo i den belgiska huvudstaden Bryssel blev ett
framgångsrikt svenskt mästerskap. Bland annat vann Sida
Yin guld i Yondan-klassen och det svenska laget vann ett
brons.

Jodo-EM avgjordes i helgen i Bryssel och det blev ett
lyckat svenskt mästerskap där flera högklassiga prestatio-
ner renderade i medaljskörd.

I lagtävlingen svarade Sverige för en stark insats och
hamnade tillslut på en delad tredjeplats, tillsammans med
stornationen Tyskland. Vann gjorde hemmanationen Bel-
gien före Storbritannien. Det svenska bronslaget bestod av
Jesper Waldestål, Sida Yin, Christian Strandberg och Maria
Engqvist.

I den individuella mudanklassen (de som inte är gra-
derade) lyckades Maria Engqvist från FSKA allra bäst. Hon
vann mot allt motstånd och bärgade hem ett guld, före
Adriana Nagyuva och hemmahoppet Steven Cool.

I shodanklassen tävlade Christian Strandberg för Sve-
rige och även han lyckades väl i tävlingen. Strandberg slut-
ade efter fin jodo på en bronsplats. Vann gjorde ryssen Vla-
dislav Senyushkin före landsmaninnan Elena Zhmuro.

Den högst graderade svenska medaljen under EM
vanns emellertid i klassen för fjärde dan: Yondan. Och det
blev ett väldigt roligt EM för Sida Yin från Stockholm, som
inför mästerskapet siktade på medalj – det blev också med-
alj, den ädlaste av valörer.

Yin klev fram och presterade som bäst när det gällde
som allra mest och vann före Polens Lukasz Machura.
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Tre svenska VM-guld i thaiboxning
Jonathan Broberg

För en liten stund sedan avgjordes damernas finaler i VM
i thaiboxnng i S:t Petersburg. Och det blev trippla svenska
guld. Debutanten Jennifer Österlin, regerande världsmäs-
tarinnan Elina Nilsson och Lina Länsberg.

– Känns helt otroligt, jag kan inte fatta det, säger Elina
Nilsson direkt efter finalen.

På onsdagseftermiddagen startade damernas finalpass
i VM i thaiboxning i S:t Petersburg. Och det blev svensk
storslam då först Jennifer Österlin vann sin final, sedan följ-
de Elina Nilsson upp den med att vinna över fransyskan
Laetitia Bakissy och Lina Länsberg blev mästarinna i kavaj
då hennes finalmotståndare inte kom till start.

Så här säger Sveriges tre färskaste världsmästarinnor
efter finalerna:

Lina Länsberg (-63,5kg):
– Jag har överträffat mig själv under detta VM och vun-

nit tre tuffa matcher fram till finalen. Jag är lite besviken att
finalen inte blev av, men samtidigt otroligt glad för mitt
guld. Det känns overkligt.

Jennifer Österlin (-67kg):
– Jag inledde finalen i ett högt tempo och fick in en

spark på hennes underben och domarna bröt matchen i
slutet på första ronden. Det känns helt otroligt. Att vara
med i landslaget för första gången i våras, och då vinna
EM-guld och nu detta. Det går inte att beskriva. Jag är hur
lycklig som helst.

Elina Nilsson (-71kg):
– Jag kom till VM som regerande mästarinna och jag
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försvarar min titel. Jag vet inte om någon gjort det förr. Det
känns otroligt skönt och jag är så klart oerhört lycklig, men
samtidigt väldigt trött. Jag kan inte riktigt fatta det ännu.
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Budokampsport.se mötte Sanny Dahlbeck
Jonathan Broberg

Det har gått drygt tre månader sedan Sanny Dahlbeck tog
sig an rutinerade Stevelmans i Glory World Series. En
match där svensk thaiboxning återfann lite självförtroende
igen efter det att Rickard Nordstrand dragit sig tillbaka och
Jörgen Kruth mer ägnat sig åt MMA. Dahlbecks seger satte
sig i många svenska hjärtan den kvällen – och framför allt
i hans eget.

Augustivindarna har sedan en tid börjat omfamna hu-
vudstaden. Även om sommaren sägs överleva ett tag till är
det en klimatförändring i annalkande. Shorts är alltmer
sällsynt. Likaså kortärmat.

För fast även om minnet av en varm tid etsat sig fast
likt en kroppsutsmyckning kommer alltid den nya utma-
ningen. Den nya matchen.

På Rumble of the kings ifjol stegade en slag- och
sparkvirtous in i ringen inför storpubliken. Sanny Dahl-
beck hade med sin karaktär skaffat en hausse kring sig som
bara de som verkligen har det man kallar star quality kan:
Dahlbeck visade också att stjärnstatusen inte var byggd på
en falsk grund. Det blev seger i fyrmannaturneringen och
en ny tid formades.

– Jag hade vunnit NM innan och på SM förra året vann
jag samtliga matcher innan tiden gått ut. Så jag var väl inte
helt okänd, säger han med ett brett leende.

Det är så han gärna beskriver sig. Glad, lite ”laid back”
och en 21-åring som vill vara alla till lags. Den dag thaibox-
ningen kanske inte kräver lika mycket av honom, långt där
framme i tiden, vill han gärna ha mer tid åt gitarren.
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– Men det är bara när thaiboxningen inte längre finns
kring mig på samma sätt. Just nu känns allt helt fantastiskt.

Sanny Dahlbeck är född och uppvuxen i Sverige men
flyttade till Spanien i 2,5 år och sedan flyttade tillbaka till
Sverige och började med kampsport 2006. Han och hans
syster bestämde sig för att besöka en viss klubb vid namn
Slagskeppet.

– Jag var lite blyg, tillbakadragen och tyckte det var lite
läskigt. Men nästan direkt kände vi oss varmt mottagna
och det var inte så farligt. Vi bestämde att vi skulle komma
tillbaka igen, men då när syrran inte kunde tvekade jag att
gå dit eftersom jag inte ville gå dit själv. Tillslut gick jag och
efter det blev jag fast.

– Slagskeppet har något unikt, det känns som att vi
bryr oss om varandra på riktigt. Som en familj. Det säger
kanske alla som trivs på sin klubb, men jag menar det verk-
ligen. Slagskeppet och Peter (Lööf) har betytt så sjukt
mycket för mig.

Sanny beskriver sin tränare Peter Lööf som en mentor
och en livets vägvisare.

– Han är min förebild. Jag har så mycket att tacka ho-
nom för. Han står där på klubben varje dag och håller mitts
åt mig. Peter betyder oerhört mycket och jag vill betala till-
baka till honom med min egen karriär. Men det är inte bara
Peter som hjälper mig - Molle, Teemu, Lex, och alla klubb-
kamrater hjälper varandra att utvecklas.

Dahlbeck lutar sig lite tillbaka. Tar upp kaffekoppen
och sipprar i sig ett par klunkar. Han har till intervjun med
sig en kompis ifrån Spanien som är på Stockholmsbesök ett
par dagar – ändå tar sig Sanny Dahlbeck tid att genomföra
intervjun. När han ställer ner kaffekoppen mot bordet
blickar han sedan ut över Stockholms Centralstation

– Det har blivit mer och mer uppmärksamhet kring
mig som person efter att jag vann i Glory. Det är klart att
jag är glad för det. Jag har fått göra ett par modelljobb och
varit med i större medier – allt tack vare thaiboxningen.
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Men det gäller att inte ta något för givet, jag är ju trots allt
samme Sanny som innan. Det är bra med uppmärksamhe-
ten och kanske kan det göra att jag får sponsorer lite enk-
lare. Det är ju så att folk känner ju igen mig, inte så att jag
är kändis eller så – men de känner igen mig från kamp-
sporten och att jag har gjort något bra. Det är ingen negativ
media kring mig och det tror jag är en förutsättning som
thaiboxare att lyckas på sikt.

– Sedan är thaiboxning lite machosport och så kommer
jag som är lite laid back och inte försöker vara kaxig – det
är klart att jag då kanske sticker ut ur mängden. Men som
sagt, jag måste fortfarande vara väldigt ödmjuk inför det
här. Min sport kommer alltid först, och om sedan det upp-
märksammas är jag bara otroligt tacksam för det.

Det ser onekligen ut att bli en spännande höst för
Sanny Dahlbeck. Han är uttagen till VM i thaiboxning mel-
lan den 5:e och 13:e september. Några dagar efter VM åker
han på en semester och sedan börjar uppladdningen inför
nästa omgång av Glory som äger rum i Rom den 3:e no-
vember.

– VM är det jag fokuserar på först och främst. Det är
ingen enkel uppgift att gå långt i sådana mästerskap, men
jag siktar så klart högt. Sedan kan jag bara göra mitt bästa
och se hur längt det räcker. Jag vill gärna ta medalj. Glory
tänker jag på också förstås och det vore hur kul som helst
att gå vidare, men där möter jag några av de bästa i världen
i proffsregler och även om jag slog ut Stevelmans inser jag
också hur hård konkurrensen är.

Om Dahlbeck ska blicka ännu längre fram i kristall-
kulan ser han gärna sig själv sittandes med sin gitarr nå-
gonstans.

– Men det är verkligen inget jag har tänkt på sådär. Jag
är 21 år och är på väg mot att leva min dröm nu. Jag vill
inte sitta där gammal och titta tillbaka på livet och känna
”varför satsade jag inte när jag hade chansen”. Jag lever här
och nu och det är verkligen jävligt kul.
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Sanny är emellertid medveten om en sak – utan stöd
från folk runtomkring hade han troligen inte kommit så
långt inom sin idrott.

– Jag får stöd av mina nära och kära, familj och vänner.
Och sjukt nog, att jag har fans som tror på mig betyder näs-
tan mest, det är för alla de jag vill visa vad jag är bra på,
avslutar han.

Sanny Dahlbeck gör entré för sin match på Glory World Series i Stock-
holm. Foto: Jonathan Broberg.
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Budokampsport.se mötte Hanna Sillén
Jonathan Broberg

Hon är å ena sidan konstnärssjälen – mjuk och eftertänk-
sam och med ett personligt djup. Å andra sidan är hon
också Sveriges största kvinnliga affischnamn inom MMA.
Hanna Sillén är en personlighet, en profil – och budo-
kampsport.se fick sig ett längre samtal med Sillén om livet,
om hennes brinnande intresse för fotografi och om kamp-
sporten.

Det är en vinterdag som vilken som helst egentligen –
om det inte vore för att solens strålar för första gången un-
der 2012 gav ifrån sig lite värme. Runt Hötorget i Stock-
holm verkar emellertid de jäktande människorna inte bry
sig nämnvärt om det.

Det är således en alldeles ordinär dag i den svenska
huvudstaden, där storstadspulsen vibrerar i takt med de
många och höga trafikljuden. Men. Solen skiner.

Den skiner med gyllene effekt över trappan till kon-
serthuset. Trappan, som under vår och sommar brukar
vara tätbefolkad, gapar ensamt och tomt. Men en person
står i den: Hanna Sillén.

På ett närliggande café beställs en latte in. Sillén ler
mycket på sitt karaktäristiska vis. Tar ett stadigt grepp om
kaffekoppen, lutar sig tillbaka och tar en klunk. Därpå ler
hon igen.

– Jag kommer inte från någon idrottsfamilj. Mina för-
äldrar är konstnärssjälar och jobbar båda som arkitekter.
Jag själv har inget som helst idrottsintresse utöver min
kampsport.

Och kampsport har varit en central del i Hanna Silléns
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Hanna Sillén på Superior Challenge 2011. Foto: Jonathan Broberg.
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liv. Länge. Hon har på senare tid kommit fram som Sveri-
ges bästa kvinnliga MMA-idrottare. Men det var sanshou
som var hennes inkörsport.

– Jag jobbade i Pressbyrån -99. En väns flickvän kom
förbi och sade att hon skulle gå och träna kung-fu, och und-
rade om jag ville följa med. Jag hade förut gått förbi
träningslokalen men inte riktigt vågat gå in. Nu fick jag en
bra möjlighet att testa det.

Många som börjar med kampsport berättar nästan lite
idealiserande om sitt förste möte med idrotten, som om det
vore en första dejt med en presumtiv livskamrat.

– Och det är verkligen så, eller var verkligen så för mig.
Allt kändes nytt och jag kom till flera viktiga insikter redan
första passet, minns jag. Sedan gillade jag det fysiska.

Kung-fun, eller wushu som är samlingsnamnet, är på
något sätt kampsportsmodern för Hanna. Även fortfa-
rande, fast hon inte tränar det speciellt ofta längre. Det blev
ändå en kung-fusatsning i nästan tio år. Sillén hann bli ett
etablerat namn i världstoppen inom sanshou.

– Jag vill fortfarande inte helt släppa sanshoun, den har
betytt så mycket för mig. Samtidigt behöver jag nya ut-
maningar och därför kör jag nu MMA och BJJ.

Hanna Sillén och utmaningar är som Al Bundy och
tv:n – de dras till varandra. Hela Hannas kampsports-
karriär har präglats av hennes åtrå för nya utmaningar.

– Jag vill hela tiden utvecklas, lära mig något nytt. Allt
kan annars tendera att kännas rätt meningslöst för mig om
jag inte förnyar mig och breddar mina kunskaper. Det gäl-
ler även i livet utanför kampsporten.

Sillén beskriver sig själv inte som någon ordinär
tävlingsmänniska, snarare kan hon ibland känna en viss
panik inför tävlingsmomenten. Tävlingen är inte det vitala
– utan vinsten. Ibland har hungern efter att vinna kanske
blivit för stor.

– Ja, så har det faktiskt varit ibland. Jag har fokuserat
lite för mycket på att vinna, men å andra sidan behöver jag
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den tändningen. Jag har jobbat en del med att försöka se
det hela som att jag hela tiden utmanar mig själv – och inte
så mycket på att jag har en motståndare.

För många kampsportare, så även för Hanna, har rela-
tionen till idrotten blivit en livsstil snarare än något annat.
Sillén lägger ner otaliga timmar i veckan på sin träning, sin
kost och sitt tävlande.

– Kampsporten har ju skapat den jag är idag. Och jag
hade inte velat vara utan kampsport i mitt liv. Jag är bomb-
säker på att jag hade varit en helt annan person utan den.

– Det jag fastnat mest för är nog att det är en individu-
ell idrott, men du tränar i team – så träningsmässigt är det
en lagsport. Man får två delar i en, så att säga. Kamratskap
och gemenskap i träningen och utan träningskamrater kan
man inte utvecklas, men prestationen, och vart man vill
komma i slutändan är helt upp till en själv, för det finns
ingen annan som kan göra det åt dig.

Men att ägna ett liv åt elitidrott som Sillén har gjort för
med sig sina uppoffringar också.

– Ja, det är ju inte alltid synonymt med glamour direkt.
Jag har ett jobb vid sidan om, som de allra flesta kamp-
sportare, och det är klart att det är tufft ibland. Det är kost-
samt. Inte bara på det sättet heller, utan kampsport är
smärtsamt. Det gör förbaskat ont emellanåt.

Hanna, måste man lära sig att gilla smärta som kamp-
sportare?

– Gilla och gilla. Vem tycker om att ha ont? Men du
måste nog lära dig att tygla smärtan. Jag blir exempelvis
mer konstruktiv. Får jag en smäll, vill jag förbättra mina
tekniker så att jag skyddar mig från dem i framtiden. Men
på det stora hela smakar kampsport mycket mer än det
kostar. Jag kan inte se mitt liv utan kampsport.

Nu är Sillén ett väletablerat namn. En att bygga varu-
märket MMA kring i Sverige. Men vägen dit har varit kan-
tad av tvivel och motgångar, men även framgångar så
klart.
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– Jag har nog alltid sett mig själv som relativt talanglös.
Det känns som jag har fått kämpa väldigt mycket mer än
många andra för att få tekniker att sitta. Jag har kunnat
traggla tekniker hur länge som helst utan att få till dem,
känns det som. Men jag ger inte upp – och det är nog min
främsta styrka. Min envishet har fått mig att lyckas inom
kampsporten och idag är jag väldigt nöjd och glad för det.

Hanna lutar sig tillbaka. Tar ett bastant tag med båda
händerna runt kaffekoppen och tar en klunk. Hon blickar
ut genom fönstret, där det nu har börjat snöa lite. Vädret
har på bara en kort stund skiftat – likt den utveckling
kampsport har haft i Sverige, skulle man kunna jämföra.

Hanna har varit med och sett utvecklingen som har
skett från nära håll. När hon började träna var det verkli-
gen mytbilden hon först upplevde.

– Det var källare, dålig belysning, golv utan mattor och
ingen ventilation. Det var inte i närheten av det vi ser idag
på klubbarna. Och media – det fanns inte att de skulle upp-
märksamma kampsport.

– Det är klart att det värmer att se att kampsporten når
ut till fler, att klubbarna växer och att intresset från allmän-
heten ökar. Det är vi många som har suktat efter länge,
samtidigt tränar jag för mig själv och har alltid gjort. Jag
kan fortfarande tycka att det är märkligt att någon annan
vill ta del av det jag håller på med. Som om mitt idrottande
vore viktigt för andra än mina närmaste. Det är lite annor-
lunda. Samtidigt trivs jag med uppmärksamheten, det
känns så klart smickrande och är ett bevis på att jag har
gjort något rätt. Det får gärna fortsätta att vara så här.
(skratt)

Hanna Sillén blickar även framåt. Hon har under se-
nare år varit given på fightcardet på Superiorgalorna på
Hovet. Att som tjej ta plats på en stor kampsportsgala är
inte alltid så enkelt.

– Jag var i kontakt med Babak (Aghavali) i samband
med en av de tidigare Superiorgalorna och vi kom in på
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min träning. Jag sa att om han vill ha en tjejmatch någon
gång i framtiden så ställer jag gärna upp. Det ledde i sin tur
till ett möte och senare även till att jag fick gå match på
Superior Challenge 5.

– Det är klart att jag önskar att fler arrangörer skulle
våga satsa på oss tjejer och kanske kan det jag gör bidra till
det. Jag hoppas det åtminstone.

I början på februari tävlade Hanna – i BJJ. På en stor
internationell tävling som är det närmaste ett officiellt EM
BJJ kommer just nu. Och just bredd har imponerat på
henne.

– Jag har väl aldrig haft någon förebild så inom kamp-
sport, jag blir mest imponerad av folk som behärskar
många olika saker. För mig är det mycket större om man är
bra på tre olika kampsporter, typ MMA, aikido och BJJ – än
om du är superbra i bara en. Jag vet inte varför, men jag
gillar mångfaciterade människor.

Hanna, avslutningsvis, var tror du att du befinner dig
om tio år?

– (skratt) Oj, bra fråga. Gissningsvis är jag inte så täv-
lingsaktiv längre… Jag kommer nog fortfarande hålla på
och idrotta, och kanske även tävla fast i andra idrotter än
idag. Jag måste nog ha kvar ett litet tävlingsmoment för
min personliga utveckling, men jag kommer sannolikt
prioritera andra saker i livet också. Familj, vänner, karriär
och så vidare.

– Sedan kanske jag fortsätter instruera inom kamp-
sport. Bara jag får vara relativt befriad från skador.

Hon ställer ifrån sig sin kaffekopp. Ställer den på
brickan, redo att bära iväg den mot den övriga disken på
caféet. Men hon hindras av den trevliga servitrisen som
med ett leende påpekar: ”Det är ju lite det jag är anställd
för”.

Det lilla ögonblicket säger ganska mycket om vilken
människa Hanna Sillén är: hjälpsam, omtänksam och inte
ovan att få saker gjorda på egen hand.
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Svenska framgångar i EM i iaido
Jonathan Broberg

De individuella tävlingarna i EM i iaido är avklarade. På de
brittiska öarna i staden Stevenage har svenska landslaget
svarat för en mycket tillfredställande prestation. Fyra med-
aljer i fyra olika klasser blev resultatet.

Sverige är av tradition en fin iaido-nation. Inte sällan
bärgas medaljer på stora europeiska tävlingar och när EM
avgjordes på lördagen visades det åter en gång att svenska
iaido-utövare håller väl mot europeiska diton.

Det blev fyra blågula individuella medaljer detta mäs-
terskap, som avgjordes i Stevenage. Astrid Öman vann sil-
ver i mudan-klassen, Caiza Almén Wranning kom på
tredje plats i shodan-klassen, Joel Bergmark vann bronset i
nidan och i godanklassen lyckades Martin Lindgren även
knipa ett brons.

Den hedersamma utmärkelsen fighting spirit i shodan-
klassen hamnade också i blågul ägo, då Jonas Engman till-
delades det.
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Succé under submission wrestling-EM
Jonathan Broberg

I helgen avgjordes EM i submission wrestling i belgiska
huvudstaden Bryssel. Och som vanligt numera blev det en
svensk medaljexplosion. Det blev åtta blågula medaljer,
varav fyra utav ädlaste valör. Sverige blev med det näst
bästa nation i EM efter Polen.

Svensk submission wrestling har under de senaste
åren etablerat sig som en av de främsta i världen. Och EM
i Bryssel blev inget undantag.

Sverige svarade för ett finfint mästerskap och åtta
medaljer fördelade på fyra guld, ett silver och tre brons
bärgades. Ett magnifikt facit återigen.

Sofia Hedqvist vann guld i – 71kg, Klara Tibbling i +
71kg. Och på herrsidan vann supertalangen Amir Albazi
sitt efterlängtade seniorguld i -62kg och jätten Mikael
Knutsson vann i -100kg.

Övriga medaljer:
Silver
-58kg, Sara Svensson
Brons
- 53kg, Anny Hammarsten
-64kg, Dusanka Bozovic
- 92kg, Mats Nilsson
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Svensk titelmästare i thaiboxning
Jonathan Broberg

Alex Tobiasson Harris från Göteborg blev på fredagskväl-
len innehavare av världsmästarbältet i organsationen
WMC. Detta efter en lysande seger över forne titelhållaren
Madsua från Thailand.

Alex Tobiasson Harris tog direkt tag om titelmatchen
på Rumble of the kings i Cloetta Center i Linköping. Ge-
nom en stark och något oväntad offensiv dominerade den
svenske utmanaren matchbilden under långa stunder.

I första rondens absoluta slutskede gav offensiven
också frukt och Harris fick Madsua i golvet en första gång.
Historien upprepade sig i den andra ronden som avsluta-
des med att thailändaren åter fick ta emot några tunga träf-
far.

Och i tredje ronden hade Harris full kontroll och i en
välavvägd offensiv sänktes thailändaren till golvet en
tredje gång, denna gång av ett hårt knä. Och nu orkade
Madsua inte resa sig igen.

Alex Tobiasson Harris vann på galans huvudmatch
och kan således titulera sig bäst i världen i thaiboxning.
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Kvällen då kampsport var i allas blickfång
Jonathan Broberg

Spektaklet UFC är förbi. Men minnena som skapades kom-
mer leva kvar länge. Det var en fullkomligt magisk kväll
som nådde sitt klimax lite innan midnatt.

Jag gick till Globen denna kväll sprängfylld med för-
väntningar. Jag kan inte säga att alla uppfylldes, eftersom
jag är svensk hade tre minnen från kvällen gärna fått växla,
men jag inser också att i idrott är absolut inget förutbe-
stämt.

Det är därför vi går på idrott. För att hänföras, fascine-
ras och i viss mån komma bort från vår vardag. När jag nu
njöt under kvällen i Globen kändes det där och då som att
detta minsann var centrum för universum. Allt utom
MMA:n lades åt sidan för ett par timmar.

Jag har funderat på det där – varför vi gillar MMA. För
min del gillar jag det för att det bryter av vår annars rätt
lunkande livsvardag, en vardag där allt ska vara så frustre-
rande ”trevligt” hela tiden. Har ni tänkt på det? Det är trev-
ligt överallt.

Det är trevligt att gå på bio, den där middagen med
vänner en fredag är också förbaskat trevlig. Det var trevligt
att stöta på en gammal bekant, det är trevligt med styrelse-
möten. Det är fanimej trevligt så jag storknar! Trevligt!!!

Jag har lärt mig att älska idrott för att det inte är trev-
ligt. Det är precis raka motsatsen. Jag mådde skit över att se
Besam Yousef göra en fin första rond men ändå inte riktigt
räcka till mot Simeon Thoresen från Norge.

Inte var det heller särskilt trevligt att se Magnus
”Jycken” Cedenblad eller Papy Abedi förlora. Det var inte
heller trevligt för den delen att se Reza Madadi vinna. Inte
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ens när Alexander Gustafsson vann var det trevligt. Jag
blev furiöst lycklig över deras vinster. En barnslig lycka, en
sådan lycka man kan känna vid en orgasm efter ett samlag.
För det handlar inte om den polerade lyckan, den man kan
insupa när vårens första varma strålar når våra ansikten.
Nej, idrott handlar om helt andra saker som behöver till-
fredställas.

Jag är inte säker om jag förklarat känslorna korrekt och
riktigt, men det är också fenomenalt svåranalyserat.

Kung Bore kom till Stockholm idag. Med snö och kyla.
Det var nog en konungs mest oönskade återkomst. Jag
hoppas att Bore tar sitt vinterväder och far långt bort. Dä-
remot får gärna en annan kung stanna kvar: Kung Alex
Gustafsson den förste.

När jag såg Thiago Silva på invägningen i fredags blev
jag nervös. Silva var otäckt lugn, otäckt självsäker och ver-
kade även otäckt påläst om Gustafssons svagheter. Jag
trodde Silva, med sin vilja att också föra matcher stående,
skulle bli en svår nöt för Gustafsson att knäcka.

Alexander Gustafsson efter sin match på UFC i Stockholm. Foto: Lisa
Pihl.
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Dryga minuten in i matchen lyfte taket i Globen. Gus-
tafsson golvade brassen. Men trots att det då såg ut att bli
ett snabbt avslut i galans huvudnummer reste sig brassen
och började så smått äta sig tillbaka in i matchbilden.

Dessförinnan hade vi svenskar haft ganska lite att
glädja oss åt. Besam Yousef gjorde vad man kunde begära
av honom mot svåre submssionspecialisten Thoresen. Men
en liten bit in i första ronden kom den patenterade tekni-
ken igen för norrmannen och det blev en av idrottens allra
grymmaste förluster för Yousef: en hedersam förlust.

Men Magnus ”Jycken” Cedenblad började åtminstone
förtroendeingivande. Såg stark och stabil ut, så där med
härligt låg tyngdpunkt och svåråtkomlig. Dessutom ska-
pade han i första ronden några stora tillfällen att vinna
matchen på, men fick aldrig till det där lilla sista. Jycken
gick mot seger, men föll sedan tungt. Och med honom en
del av stämningen i Globen också.

Papy Abedi förtjänar all heder och respekt. Förra UFC-
matchen för Papy slutade i förlust mot storstjärnan Thiago
Alves. Nu var stockholmaren ute efter gruvlig revansch, en
missad block på en armbågsteknik fick emellertid Papy ur
balans och någon halvannan minut senare var matchen
över. En tung förlust och med det två raka UFC-förluster.

En som också hade det tungt, åtminstone inlednings-
vis, var Reza Madadi. Han sken som den starkaste juni-
solen under ingången och möjligen var Madadi tagen av
stundens allvar – för han hade tydliga bekymmer, främst
stående, i första ronden.

I den andra kom det stora vrålet. Jag kom på mig själv
med handsvett, snabb andning och ett bitande på naglarna
– jag var nervös. Men när Madadi fick matchen mot golvet
lugnade jag mig och snart därefter var det som om Globen
exploderat i ett decibelvrål som måste ha hörts hela vägen
till Bosse Ringholms villa.

Madadi vann på submission. Och som han firade. Med
den bakgrund Madadi har är han oerhört lätt att tycka om,
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och också den förutom Gustafsson som rev ner högst ljud-
volym från de närmare 15.000 åskådarna.

Och så var det då det här med Alexander Gustafsson.
I en match som stundtals var just så taktisk som många
MMA-förespråkare hävdar att sporten kan vara var det
Gustafsson som hela tiden hade taget om händelserna.
Silva hotade egentligen enbart då Gustafsson inte riktigt
hann ur sina anfall. Men matchen blev lång, den längsta i
UFC-karriären för Alex, och framhejad av ett massivt
publikstöd är jag ändå tämligen säker på att han hade kun-
nat fortsätta tre ronder till på bara ren vilja.

Matchen tog sig hela vägen genom tiden och domar-
beslut förkunnade sedan att Sveriges superstjärna vunnit
på hemmaplan.

Avslutningen i Globen kunde nog knappt Steven
Spielberg ha regisserat bättre. Ty, slutet blev ju gott, allting
gott.

Och när jag nu, 03.34, blickar ut genom mitt fönster
verkar även Kung Bore ha lämnat landet. Och tur det: här
finns bara plats för en konung.

Och han är inte riktigt vilken 25-årig Arbogakille som
helst.
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Kampsportsexperter om UFC
Jonathan Broberg

UFC lämnade ett tomrum efter sig, men vad organisatio-
nens ankomst till Sverige verkligen kommer att betyda är
kampsportsmedierna eniga om:

– Jag som har följt sportens utveckling i Sverige från
början är otroligt glad över det mottagande som det nu fick
och att vi har en ny svensk superstjärna och framtida titel-
utmanare i Alexander Gustafsson, skriver Fighter Maga-
zines chefsredaktör Marko Gyllenland.

Att UFC betydde mycket för kampsporten i Sverige
råder det knappast något tvivel om. Men för att få lite mer
inblick i vad det faktiskt rent konkret kan betyda tog vi
hjälp av experter.

Budokampsport.se bad tre kampsportsredaktörer att
svara på vad de tror UFC kommer att betyda.

Kaveh Sabeghi, en av grundarna av kimura.se
”Tack vare UFC:s ankomst till Sverige har mainstream
media börjat prata om MMA. Då är det både positiva och
negativa artiklar men hela tiden så byggs det fler och fler
argument och fler och fler blir utbildade. Folk som tolkat
sporten som rena misshandeln kommer efter ett tag att bli
mildare i sin syn och tillåta sig själv att förstå teknik och de
atletiska prestationerna som finns i sporten. Precis som vil-
ken annan sport som helst kräver den 14 träningspass i
veckan för ett proffs, den innehåller skador, blod, fusk, his-
toria, utveckling etc.

Ju fler gånger UFC kommer till Sverige och kräver en
viss vinkling som de gjort kommer fler medier att skriva
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om det jag nämnde ovan, det sporten kräver av en proffs
fighter för att lyckas. Vi ska inte sticka under stolen med att
det är media som väldigt mycket styr vår syn på saker och
ting, och det kommer vara media som kommer hjälpa
MMA att växa.”

Martin Johansson, grundare och chefsredaktör MMANytt.se
”Frågan är ganska svår, men allt pekar på att det kommer
bli en positiv utveckling för intresset av kampsporten,
främst MMA. Det roliga med just UFC: Sweden var att jag
hade fler vänner som aldrig varit intresserad av MMA tidi-
gare på plats för att se galan, än av de som är intresserade,
vilket givetvis tyder på att det blir mer och mer accepterat
hos allmänheten.

Att det samtidigt fick ett enormt genomslag i antal ar-
tiklar i tidningar som Aftonbladet, Expressen, på TV4 och
annan bredmedia är förstås stort. En annan poäng som vi
kampsportsintresserade lyckades sätta är att vi i grund och
botten tvingade dit media. De hade egentligen inte riktigt
tänkt rapportera om det här, men när galan sålde slut på
tre timmar stannade de till, tänkte för sig själva och sa
"hoppsan, det fanns visst ett intresse här och vi har bara
pratat illa om sporten hittills. Det är bäst vi gör en riktig
rapport för att se vad det här.

Drygt två veckor innan galan skedde höll Svenska
MMA-förbundet ett introduktionsseminarium för journa-
lister där de presenterade vad sporten var, vad den inne-
höll och vilka det faktiskt är som följer sporten. Flera av de
som var på plats under seminariet befann sig sedan även
på pressbordet i arenan för att se galan live. När jag pra-
tade med dem innan galan så var flera av dem fortfarande
ganska skeptiska till det hela, men när galan var över såg
man på deras ansikten att det här var bland det bästa de
upplevt. De kunde däremot inte teknikerna, de hade svårt
att se när någon låg i överläge, men de gjorde sitt bästa
ändå. Så är det för alla "nybörjare" inom den här sporten,
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men de sökte sin egen utbildning och jag såg att ett par av
dem följde min live-rapportering i sina laptops under gal-
ans gång. Samtidigt applåderade de, de rycktes med i ett
heja på svenskarna och helt enkelt trivdes.

På ett kort perspektiv har det här varit den enskilt vik-
tigaste händelsen sedan MMA blev lagligt i Sverige under
2007. På lång sikt var det här punkten när MMA blev rent,
blev en folklig sport och det var den här punkten man kan
mer och mer börja prata öppet om att man är ett MMA-fan.
Det var här vi fick med journalisterna i bredmedia, och det
är från den här punkten som vi kan börja anse sporten som
mainstream.”

Marko Gyllenland, chefsredaktör Fighter Magazine
”UFC antåg får stor betydelse för sporten, garanterat. Det
är bara att se hur media ändrat sin syn på MMA på kort tid
och simultant. Det är flera års hårt arbete av flera personer
som gjort detta möjligt. Tidigare artiklar om dödsgalor etc
är ett minne blott och prestationerna hamnar på sportsido-
rna istället för på nöjessidorna. Det dröjer väl inte länge
förrän skvallerpressen följer efter och börjar skriva om
Alex, Reza, Magnus och alla andra som fått tävla i den hög-
sta ligan och om deras privatliv.

Skämt åsido. Men det faktum att Globen hade publik-
rekord och att det var en sådan grym stämning på läktarna
samtidigt som det inte syntes några poliser betyder att
sporten är här för att stanna. UFC kommer tillbaka kanske
redan i höst med en ny gala. Jag tror inte detta var nyhe-
tens behag, jag tror nästa gala säljer slut ännu fortare. Alla
som var där kommer vilja gå igen och alla deras kompisar
som inte var där kommer också att vilja gå. Frågan är om
UFC inte skulle kunna göra en Bruce Springsten och boka
in flera datum på varandra, de skulle mycket väl kunna
fylla Globen på lördag och sen på söndag igen. Allting
finns ju där redan.

Jag som har följt sportens utveckling i Sverige från bör-
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jan är otroligt glad över det mottagande som det nu fick
och att vi har en ny svensk superstjärna och framtida titel-
utmanare i Alexander Gustafsson.

Redan på måndagen kunde vi på passet urskönja en
"Alexander-effekt" då vi hade en handfull nya medlemmar
som ville komma och träna MMA, bland dem två 12-åriga
tjejer. Så visst betyder UFC:s ankomst mycket för svensk
MMA. Att vi nu har fått fix-stjärnor inom MMA betyder
bara att fler kommer att följa i deras fotspår. Det inspirerar.

I punktform:
- Accepterat av media
- Fortsatt rapportering från tävlingar
- Förståelse av sporten av allmänheten
- Flera fans och flera åskådare på tävlingarna
- Större intresse för att träna MMA
- Fler medlemmar på sikt
Jag hoppas denna boom håller i sig ett antal år framö-

ver och att MMA blir lika populärt och lätt tillgängligt att
följa som fotboll eller hockey.

Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren
och kvalitén kommer att öka kraftigt de kommande åren.
Jag bevittnade en amatörtävling i shootfighting nyligen där
till och med debutanterna såg vassa ut. Det bådar för en
stark tillväxt i de egna leden. Med den infrastruktur med
föreningar och förbund vi har i Sverige och med den kun-
skap som finns hos svenska instruktörer kommer vi inom
några år kunna få fram atleter av världsklass. Det har vi
kunnat visa i alla möjliga idrotter trots att vi har så få invå-
nare i landet. Som det ser ut nu så tror jag att vi kan få fram
ännu fler framtida MMA-stjärnor."
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Kurt Durewall till idrottens Hall of fame
Jonathan Broberg

En av svensk budo och kampsports största pionjärer Kurt
Durewall blev tillsammans med 148 andra invalda i idrot-
tens Hall of fame, under pompa och ståt i Göteborg.

Durewall, som var den förste svensk att graderas till
svart bälte (1959), var med och organiserade ju jutsu från
några självförsvarsknep till mer organiserad idrott. Och vid
Kampsportsgalan 2010 (den första) fick Durewall mottaga
priset SB&K:s Hederpris.

Nu är han alltså invald i idrottens Hall of fame.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet gratulerar gi-

vetvis å det varmaste.

Kurt Durewall intervjuas av Musse Hasselvall när han tar emot
SB&K:s Hederspris på Kampsportsgalan 2010. Foto: Hamid Shokatyan.
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Thaiboxningsgymnasium startas i Varberg
Jonathan Broberg

Nu är det klart, Sverige får sin första nationella gymnasie-
utbildning i thaiboxning. Det är Peder Skrivares Skola i
Varberg som kommer starta en nationell idrottsutbildning
i thaiboxning, i samarbete med Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet och Svenska Thaiboxningsförbundet, med
start höstterminen 2013.

– Det känns väldigt spännande, säger Svenska Budo &
Kampsportsförbundets utbildningskonsulent Magnus
Ledin till budokampsport.se.

Kampsporten i Sverige fortsätter att växa generellt sett
– och på flera olika plan. Nu startas för första gången ett
thaiboxningsgymnasium som kommer att ligga i Varberg.

Det är Peder Skrivares Skola som kommer att bedriva,
tillsammans med Svenska Budo & Kampsportsförbundet
och Svenska Thaiboxningsförbundet, ett thaiboxnings-
gymnasium. Sex platser per år kommer finnas tillgängliga
från och med höstterminen 2013.

– Det är en ren elitsatsning, så det kommer vara elever
som har sikte på att bli bäst i Sverige och kanske ännu mer
än så. De kommer att ingå i vår talanggrupp och de kom-
mer få adekvat utbildning inte enbart inom thaiboxning
utan även kost, fyslära och ledarskap, säger Pelle Bånghäll,
Thaiboxningsförbundets representant i thaiboxnings-
gymnasiet.

Vad denna satsning kommer att innebära för svensk
thaiboxning och kanske även svensk kampsport i stort är
givetvis svårt att sia om. Men Magnus Ledin, utbildnings-
konsulent på Svenska Budo & Kampsportsförbundet är
övertygad om en positiv effekt.
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– Kombinationen thaiboxning och en utbildning är en
bra utvecklingsmöjlighet, både för thaiboxning i Sverige,
men också för unga talanger som både kommer att kunna
få en bra utbildning och en bra träning.
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August Wallén ska ena MMA-världen
Jonathan Broberg

Bara dagar innan UFC Sweden lanserades Internationella
MMA-förbundet, IMMAF, med Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundets styrelseledamot August Wallén som
IFMMA:s första ordförande.

– Redan nu har vi fått intresseanmälningar från drygt
40 länder, säger han till budokampsport.se.

Svensk MMA håller hög internationell standard. Det
bevisades inte minst i oktagonen under UFC Sweden. Men
även utanför buren är Sverige en nation att räkna med.

När det Internationella MMA Förbundet offentliggjor-
des för drygt två veckor sedan är det göteborgaren och
kampsportspionjären i Sverige, August Wallén som blir
förbundets ordförande.

– MMA är en idrott som egentligen kanske växt från
”fel” håll. Medan många andra idrotter växt sig starka ge-
nom förbundsverksamheter och därefter via kommersiella
krafter har MMA utvecklats precis motsatt.

August Wallén kliver således in i en ordföranderoll,
men vad det konkret kommer att innebära får framtiden
lite utvisa.

– Jag kommer leda det dagliga arbetet, så klart. Och
först och främst blir IMMAF:s roll tudelad. Dels ska vi för-
söka få in så många länder som möjligt till förbundet, och
dels ska vi titta på att starta upp internationella tävlingar,
först och främst på amatörnivå.

Men det är inte bara länder runtom i MMA-världen
som välkomnar uppstartandet av det Internationella För-
bundet. Även UFC har öppet uttryckt sitt stöd.
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– Det betyder så klart mycket och är en indikation på
att vi är på rätt väg. Det är väldigt viktigt att UFC har öppet
supportrat detta.

I och med ett bildande av ett internationellt förbund
finns det framtida möjligheter till rena landslagsturner-
ingar, såsom EM och VM. Med det tillkommer naturligtvis
ett ökat intresse, men också ökade intäkter.

– I den bästa av världar kanske vi kan vara igång med
ett internationellt mästerskap om 1,5-3 år. Det är en av våra
allra största prioriteringar nu.

När nyheten om IFMMA presenterades offentligt kom
OS på tapeten, något Wallén fortfarande ser som en dröm
för sporten MMA. Men ett mer realistiskt mål i nuläget är
att först och främst att ta plats i Sportaccord.

– Det krävs minst 40 medlemsländer från minst tre
olika kontinenter för att kunna ha möjlighet att söka sig dit.
Det är klart att jag ser en plats i Sportaccord för MMA i
framtiden. När är svårare att säga nu, vi har ju precis kom-
mit igång.

För mer information om IMMAF, se www.immaf.org.

August Wallén mottar priset Årets ledare på Kampsportsgalan 2012.
Foto: Hamid Shokatyan.
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Framtiden är vigd åt kampsport
Stefan Stenudd

Jag var på SportAccords kongress i Quebec i slutet på maj.
SportAccord är de internationella idrottsorganisationernas
gemensamma förbund, ungefär som RF samlar de svenska.
En sak framträdde tydligt under kongressveckan: kamp-
sporterna får en alltmer framträdande roll i idrottsvärlden.

Under flera decennier har våra idrotter hört till perife-
rin, såväl nationellt som internationellt. De senaste åren har
vi i Sverige sett ett växande intresse, inte bara hos allmän-
heten utan också i media och idrottsrörelsens korridorer.
Inte alltid ett smickrande intresse men det hör till – ju mer
omtalad man blir, desto mer baktalad också.

Mest har det ändå varit förtjusning, vilket i hög grad
beror på den stora och växande skara fans våra idrotter har
och deras uttryckliga passion.

SportAccord, den internationella idrottsarenan, visar
samma tendens. Förvisso härskar de olympiska sporterna
fortfarande, liksom deras accentuerade hierarki, men för
varje samling SportAccord organiserar blir det allt tydli-
gare att det i större och större utsträckning är kampsporte-
rna som ritar agendan för framtiden.

Det sker inte tystlåtet och inte från alla håll med den
sansade anda som är legio i våra träningslokaler. Kamp-
sporterna har sina bråkstakar – lustigt nog inte hemma-
höriga bland just de idrotter som finns i vårt förbund.

Men den dominerande tonen är positiv och förvän-
tansfull, sprudlande av idéer och lust att verka för idrottens
fortsatta utveckling. Detta var det tydligaste intrycket jag
hade av SportAccords kongress.
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World Combat Games, idrottsevenemanget som sam-
lar en lång rad kampsporter, har bara ägt rum en enda
gång – i Beijing här om året – men är redan en sådan succé
att SportAccord vill genomföra det varannat år. Och de har
inga svårigheter att hitta intresserade arrangörsstäder.

Men det stannar inte där, om än det är nog för att jubla.
Även den övriga verksamheten inom den internationella
idrottsrörelsen färgas mer och mer av kampsporternas
framväxt och förnyelse av vad idrott kan vara – för publi-
ken och än mer för utövarna. Det ser verkligen ut som att
idrottsrörelsen, i stort behov av förnyelse, mer och mer fin-
ner den inom våra led.

Det har många skäl. Bland annat det raskt stigande
publika intresset, förstås, men också sådana grunder i våra
idrotter som att män och kvinnor tränar på lika villkor, att
tävling och medaljer inte är det enda målet med träningen,
att det i våra idrotter är oomtvistligt att idrotten utvecklar
dess utövare så till den grad att man kan prata om ett för-
verkligande.

Det är faktiskt inom våra idrotter som facit finns för
vad som måste till för att idrotten ska behålla och utveckla
sin betydelse i samhället, genom de stora värden den kan
ge idrottarna och de signaler de förmedlar till allmänheten.

Vi håller på att rita om kartan, för vi vet redan hur det
borde se ut.
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Ny i styrelsen – Mats Asplund
Jonathan Broberg

När årsmötet röstade in Mats Asplund i styrelsen för
Svenska Budo & Kampsportsförbundet förkunnade det
också Asplunds första officiella uppdrag för Svenska Budo
& Kampsportsförbundet. Men nykomlingen i styrelsen är
en erfaren egenföretagare och har tränat aikido sedan i
början på -80-talet.

– Det ska bli spännande och kul att försöka hjälpa för-
bundet framåt, säger han till budokampsport.se.

När Raili Bükk lämnade sin post som vice ordförande
i Svenska Budo & Kampsportsförbundet innebar det också
en vakans i styrelsen.

Valberedningen förslog då Mats Asplund som efterträ-
dare. Stockholmaren som flyttat till Skåne och driver ett
eget företag.

Asplund må vara ny i styrelsen, men han har lång er-
farenhet av främst aikido men också annan idrott. Och han
har stor erfarenhet av styrelsearbete inom idrott, där han
suttit i styrelser inom aikidon och även klubbar inom häst-
sport.

– När förbundet hörde av sig till mig blev jag väldigt
överraskad, men samtidigt kändes det smickrande och jag
hoppas kunna bidra en hel del utifrån mina kunskaper.

Den första tiden sedan han valdes in har Mats använt
som en slags inlärningsperiod. Det är mycket nytt att sätta
sig in i.

– Jag ser detta som ett jobb. Jag har försökt få lite in-
blick i hur kansliet arbetar och vilka resurser vi har och hur
vi bäst kan dra nytta dessa resurser framgent. Jag har inte
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fått några uttalade direktiv så, utan på pappret är jag för-
bundskassör, men eftersom mina främsta egenskaper är
rent administrativa ska jag också se över den administra-
tion som finns idag, för att se vad vi skulle kunna förbättra.

Mats, vad skulle du främst vilja se för förändringar
rent administrativt?

– Det är väldigt svårt att säga på så pass kort tid som
jag varit här. Men jag skulle vilja rationalisera administra-
tionen och på så sätt frigöra resurser åt förbundet att ägna
sig åt mer utåtriktad verksamhet. Det finns ett större in-
tresse för budo och kampsport nu än kanske någonsin och
då måste även förbundet dra nytta av det intresset på ett
bra sätt, så att vi kan börja bygga för framtiden.

– Men något rent konkret så, det kan jag inte säga än.
Fast jag kommer att kunna uppvisa några förändringar rätt
snart, avslutar han.
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Böter för illegal MMA-gala
Jonathan Broberg

I förra veckan kom domen från Falu Tingsrätt gällande den
illegala kampsportsgalan i en trädgård i Avesta. Det blev
en fällande dom och dagsböter som påföljd. Tingsrätten
menar vidare att brottet inte ses som ringa.

Så här skriver Falu Tingsrätt i domen:
"Sammanfattningsvis innebär de nu gjorda ställnings-

tagandena att åtalet är styrkt på så sätt att X ska dömas för
att av oaktsamhet ha gjort sig skyldig till brott mot lagen
(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsports-
matcher."

Svenska MMA Förbundets ordförande George Sall-
feldt ser positivt till domen.

– Vi som förbund kommer alltid att värna om vår
idrott oavsett om det gäller arrangemang, utbildningar el-
ler som nu polisanmälning. Illegal MMA-verksamhet kom-
mer vi alltid att polisanmäla och vi hoppas att det även
gäller andra kampsportsförbund.

– Det är bra att lagen om tillståndsplikt för vissa
kampsportsmatcher har blivit prövad. Nu vet vi vart lagen
tar vägen, så att säga och vad påföljder kan bli. Vi har
egentligen inga synpunkter på själva domen, men vi kan
däremot konstatera att Tingsrätten inte bedömde hand-
lingen som ett ringa brott, vilket var vår reaktion också.
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Fler ansvarsfulla ambassadörer och ledare
Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Jag hade äran och glädjen att vara med och dela ut pris på
kampsportsgalan. Att som politiker förknippas med kamp-
sport kan faktiskt ha sina risker. Det finns många missupp-
fattningar om vad idrotten går ut på och sammanbland-
ning mellan vad idrotten står för och det allmänna våld
som förekommer på gator och torg. Men det finns också en
genuin oro för idrottens risker, som vi förstås också måste
ta på stort allvar.

Jag har inte det ibland oreflekterade motstånd mot
kampsport som många människor har. Vissa sporter kan se
råa och farliga ut, men de flesta är kopplade till starka filo-
sofiska värderingar och de kampsportare jag träffat har
varit både ödmjuka och respektfulla.

Jag har sett en del kampsport, inte minst då jag var
ordförande för Fryshuset. Jag har också sett kampsportens
positiva effekter, inte minst för unga killar som ofta haft en
tuff uppväxt, men som kommit in i en bra gemenskap och
tagits om hand av duktiga och väldigt engagerade ledare.
Och det är roligt att allt fler flickor och unga kvinnor är
med, och jag hoppas också det kan bli fler kvinnliga ledare
framöver, som kanske kan bli nominerade till årets ledare
också! Kampsporten delar denna utmaning med många
andra idrotter.

Jag tycker som sagt att kampsport i ordnade former är
positivt – om den sker i idrottens regi och följer Riksidrotts-
förbundets värderingar och idrottsförbundets regelverk.
Just medlemskapet i ett idrottsförbund inom RF ger stora
fördelar i form av demokratisk struktur, kontroll, öppen-
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Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth slår ett slag för kampsporterna.
Foto: Jonathan Broberg.

het, dopningfrihet och försäkringar. Den kampsports-
verksamhet som bedrivs inom de RF-anslutna förbunden
är lika värdefull som all annan idrott inom RF. Här liksom
i andra idrotter erbjuds en bra barn- och ungdomsverksam-
het, det finns dopningstester och det sker ett värdegrund-
sarbete på föreningsnivå.

Det är också denna idrott som staten stödjer med olika
typer av bidrag, för att ge idrotten goda möjligheter att
växa och kunna nå ut till fler personer. Regeringen inledde
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under den förra mandatperioden den stora satsningen
Idrottslyftet, där 500 miljoner kronor betalas ut till idrotten
varje år. Idrottslyftet ska öppna dörrarna till idrotten för
fler barn och ungdomar och arbeta för att få dem att fort-
sätta idrotta högre upp i åldrarna. Sedan 2011 har Idrotts-
lyftet permanentats och breddats. Jag uppmanar alla för-
eningar att engagera sig i Idrottslyftet och ta del av
resurserna.

Nu finns det en sak som skiljer ut kampsporten från
andra idrotter, nämligen att vi från statens sida har en sär-
skild reglering i form av kampsportslagen. Denna lag stäl-
ler stora krav på utövare och organisation och jag tycker
den verkar fungera bra i praktiken.

Grundsynen med lagstiftningen är att inget är förbju-
det per automatik utan alla varianter av kampsport har rätt
att prövas. Om en tävling eller match inte får tillstånd kan
det bero på att reglerna inte är säkra nog eller att arrangö-
ren inte verkar trovärdig. En slutsats är att vissa matcher
som kan uppfattas som förråande kan vara mindre risk-
fyllda än exempelvis amatörboxning med upprepade slag
mot huvudet.

Man kan ju faktiskt säga att de idrotter som fått till-
stånd är de enda idrotterna som har av staten garanterad
säkerhet! En fördel med detta är att det kan vara enklare att
hyra lokaler med statligt tillstånd. Eftersom endast seriösa
aktörer klarar av kraven, så ger detta en extra trygghet för
alla inblandade. Sen är kampsport naturligtvis inte riskfritt.
Förutom att det kan göra rejält ont förstås, med blåmärken
och annat, så finns det helt klart en skaderisk. Men så länge
vi jobbar hårt med säkerheten för deltagarna tycker jag att
idrotten väl håller sin ställning i den stora idrottsfamiljen.

Ett annat idrottsrelaterat problem är dopningen. Här är
jag och regeringen mycket engagerade och vi satsar bety-
dande resurser på att bekämpa dopningen. Och detta är ett
samhällsproblem som sträcker sig långt utanför den orga-
niserade idrotten.
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Över hälften av alla dopningfall i Sverige hittas idag
bland gymtränande motionärer. Företrädesvis handlar det
om unga män. Anabola steroider och andra förbjudna pre-
parat har under senare år fått en ökad användning inom
motionsidrotten.

Kroppsfixeringen i dagens samhälle är oroande och
män och kvinnor med ”perfekta” kroppar riskerar att bli
förebilder för många ungdomar. Träningskompisar och
andra personer som ser vältränade ut, men inte alltid är
uppbyggda på ett rent sätt, blir i mitt tycke snedvridna
ideal för unga pojkar och flickor.

Jag vill därför uppmuntra er att fortsätta och gärna för-
stärka det arbete ni gör mot dopning. Rent spel och tävlan
på lika villkor är en viktig princip!
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Fångad i en bur
Nils Widlund

Jag är med i landslaget i Kickboxning och i Wushu och blev
för ett par månader sedan uttagen till Riksidrottsför-
bundets dopingkontrollpool.

Alla kanske inte är så insatta i vad det innebär att vara
med i dopingkontrollpoolen. I broschyren jag fick av RF
skrev de lite vackert om att jag skulle vara stolt över att ha
kommit med då jag är den yttersta eliten i min sport och att
jag nu kunde bevisa att jag var en ren utövare.

Egentligen innebär hela grejen med dopingkontroll-
poolen att jag får rapportera vart jag är hela tiden. Repre-
sentanter från antidopinggruppen ska kunna söka upp mig
vilken dag som helst och testa mig. Vad jag har förstått är
syftet mycket till för att stoppa utövare att dopa sig under
sina uppbyggnadsperioder då de annars kan ta otillåtna
preparat för att sedan sluta ta det i rätt tid så det inte syns
i samband med dopingtester vid tävling.

Jag tycker det är kanon att de tänker så och vill göra
nånting åt det. Men själva sättet det görs på är väldigt
osmidigt och det blir som en fotboja för oss utövare.

Jag får rapportera in i ETT års tid vart jag sover VARJE
natt, vart och när jag tränar regelbundet. Vart och när jag
ska tävla. Sist men inte minst; vart och när jag är under en
timme, varje dag, i ett år framåt.

Eftersom enda fasta tiden jag har varje dag är på jobbet
tänkte jag först välja det som en-timmes-slot. Men sen kom
jag på att det inte är så snyggt att de kommer in på mitt
kontor och att jag ska stå och pissa med öppen dörr med
kontrollanter framför kunder och kollegor.
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Jag tänkte då göra det enkelt och rapportera en timme
på natten så kan de komma och väcka mig hemma och be
mig göra prover.

Men tidigaste tiden man kan välja är 06.00-07.00.
Ofta åker jag hemifrån 06.40 för att träna och frågade

då RF/antidopinggruppen om de kan komma mellan 06.00
och 06.40.

Jag pratade med dem idag och undrade om de inte
kunde göra en notering om det, så jag inte hann åka iväg
till träning.

Det blev ett nej. Jag måste vara där under hela timmen
ifall de får för sig att dyka upp 06.55.

Jag frågade om de inte kunde vara lite flexibla och för-
stå min situation och frågade vad det gör för skillnad om
de kommer och testar mig 06.20 eller 06.50?

Men rakt nej blev det.
Tack för att ni sabbar min planering, min träning och

kanske framtida medaljer för att ni är så oflexibla.
Hur som helst, det är bara att gilla läget. Även fast jag

är en idrottare som alltid pissat rent vid dopingtester är det
inget fritt val det här. Tackar jag nej till att vara med i detta
blir jag avstängd. Men det känns lite som en käftsmäll att få

Nils Widlund på Kung fu-festivalen i Eriksdalshallen, Stockholm. Foto:
Jonathan Broberg.
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en fotboja/villkorlig dom över sig när man egentligen bara
krigar för att vinna SM/VM/EM och egentligen bara går
back ekonomiskt på det. Jag gör detta som en hobby, som
dock kostar mig otroligt mycket blod, svett, tårar och
pengar.

Nu ska jag dessutom sitta och skriva i ett formulär via
nätet vart jag kommer vara på en lördag om två månader
och var jag ska sova på en fredag i december.

De borde ta hänsyn till att jag redan har ett heltidsjobb
men trots det tränar två pass om dagen och att jag inte
egentligen har tid med sån här idioti att rapportera vart jag
är hela tiden. Kan ni inte vara lite flexibla och förstående?
Kom och testa mig mellan 06.00-06.40 om ni inte kan kom-
ma på natten. Eller varför inte ändra hela systemet och
skriv avtal om ni kan ringa när som helst på dygnet när ni
vill testa mig så lovar jag att direkt åka in och göra alla pro-
ver?

Finns så många smärtfria lösningar.
Jag fick även rapportera på min semester på Rivieran

en timme om dagen vart jag skulle vara någonstans. De sa
att de kunde skicka representanter från Frankrike på mig.
Snacka om att känna sig jagad och skyldig!

Syftet: jag förstår helt klart och tycker det är otroligt bra
att ni tar tag i det.

Systemet ni gör det på: skjut mig!
Dock vill jag inte på något sätt kasta skit på vårt kära

Budo & Kampsportsförbund.
De har varit otroligt stöttande i denna process. De som

sitter i vårt förbund är helt fantastiska.
De jobbar FÖR oss och inte EMOT oss som man kan

känna att andra olika förbund gör.
Om RF och Antidopinggruppen kunde gå en kurs hos

kansliet på Ölandsgatan 42 kanske de skulle lägga ner
paragrafryttarstilen och samarbeta med oss utövare och
hitta lösningar för att få det här att fungera så smärtfritt
som möjligt.
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Budo & Kampsportsförbundet: Ni får årets ros.
RF/Antidopinggruppen: Ni får årets lowkick.
Jag gillar som sagt inte denna ”management by fear”-

taktik som antidopinggruppen kör med.
Det känns redan nu som att jag är en brottsling som

har en övervakare.
De borde hylla mig och stötta mig för att jag vunnit åtta

SM-guld och vunnit stora internationella tävlingar.
Inte sätta massa käppar i hjulet och göra vardagen

komplicerad för mig.
Tro mig, jag har redan problem med att få ihop da-

garna för att kunna komma i form till stora tävlingar.
Det kanske hade varit bättre för mig, för egen del, att

bara hålla käften om vad jag tycker.
Nu kanske man får svårare att få stöd och hjälp av RF

för att man inte snällt rättat sig i ledet.
Men jag måste säga exakt vad jag tycker. De måste bli

mer flexibla och förändra deras arbetssätt. Jag kommer få
genomlida det här året med ständig rapportering och
känna mig som en fånge men till framtida idrottsmän som
blir uttagna i dopingpoolen hoppas jag att det underlättas.

Tack för mig!
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Aftonbladets satsning på kampsport
Jonathan Broberg

Igår slog en bomb ner i Kampsportssverige. Kimura.ses
MMA-Panelen värvas till Aftonbladet som därmed utökar
sin kampsportsbevakning.

– Aftonbladet har förstått att det finns ett genuint in-
tresse kring kampsport, säger tidningens reporter Patrik
Syk till budokampsport.se.

I höstas gick Aftonbladet, till mångas glädje och förvå-
ning, ut med att tidningen gör en stor satsning på bevak-
ning av kampsport.

Detta innebar att journalisten Patrik Syk blev renodlad
kampsportsjournalist och att ”Fighterbloggen” startades.

– Kampsport och MMA har vuxit i Sverige. Aftonbla-
det skrev om det, märkte att responsen var stor och på den
vägen är det. Det finns en vilja att hela tiden utveckla
kampsportsbevakningen på Aftonbladet.

Och den viljan fick ett ansikte utåt när det igår offent-
liggjordes att Aftonbladet värvar kimura.ses MMA Pane-
len. Det populära programmet kommer att på Aftonbladets
hemsida sändas varannan vecka med start på torsdag den
12:e april.

– Det är från början en bra produkt, men jag vill på-
peka att beslutet tagits högre upp i huset, så att säga. Kon-
ceptet kommer att utvecklas lite och Aftonbladet kommer
vilja sätta lite sin prägel på det, bland annat kommer jag att
vara med i panelen.

En del tror att Aftonbladets satsning är endast riktad
mot UFC ”Sweden” den 14:e april, men det stämmer inte
enligt Patrik Syk.
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– Nej, detta är en långsiktig satsning på kampsport
som Aftonbladet har. Visst, UFC i Globen blir en enskilt
stor händelse, men det finns många andra stora kamp-
sportshändelser också. Intresset försvinner inte bara för att
UFC Sweden är över.

Patrik, varför satsar Aftonbladet så stort på kamp-
sport?

– Framför allt, så klart, för att det finns ett stort intresse.
Det är många som berörs av kampsport. Vi märker vad folk
vill ha och vi har alltid fått bra respons på våra kamp-
sportsartiklar. Jag själv har ett stort kampsportsintresse och
när Aftonbladet först skulle göra en artikel om kampsport
var det jag som ansågs ha mest kunskaper. Jag har tränat
lite själv i yngre år, men är väl framför allt ett fan. Jag äls-
kade K-1 när det var som störst i början av 2000-talet, har
följt UFC och Pride. Jag gillar det skarpt och det är förstås
väldigt roligt att även kunna skriva om kampsport profes-
sionellt nu.

Vad tror du det här kan betyda för svensk kampsport?
– Säkerligen väldigt mycket. Uppmärksamhet föder in-

tresse, och intresse göder uppmärksamhet. Så är det. När
det gäller den kommersiella delen, som väldigt mycket av
dagens elitidrott handlar om, kommer förhoppningsvis vår

Patrik Syk. Foto: Aftonbladet.
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satsning generera fler sponsorer åt kampsportare och givet-
vis mer synlighet.

– Kampsport i Sverige har ett legitimitetsproblem. Den
har ett oförtjänt, direkt felaktigt, dåligt rykte som uppkom-
mit på osakliga grunder. Om Aftonbladets satsning får fler
att lära sig vad kampsport egentligen går ut på, om fler tar
sig förbi den tröskeln – desto bredare och större blir också
kampsporten.
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Tufft för budo
Stefan Stenudd

Svenska Budo & Kampsportsförbundet går framåt med
stormsteg – men det gäller inte alla våra idrotter. Trenden
de senaste åren är att de nyare kampsporterna i vårt för-
bund ökar sina medlemstal, medan det är bistrare tider för
de gamla budoarterna. Men tro inte för ett ögonblick att det
ena leder till det andra.

Hela den svenska idrottsrörelsen backar. Det är ytterst
få av RF:s 69 idrottsförbund som ökar sina medlemstal –
strängt taget blott kampsport och innebandy, om jag minns
rätt. Det är en samhällstrend.

Kanske föredrar ungdomen att sporta med spelkon-
solen i stället för i träningshallarna, kanske har idrotts-
rörelsens tämligen orörliga ideal och utformning blivit
frånsprungna av verkligheten, så att unga människor letar
på andra ställen efter sin framtid. Hur som helst är det dys-
tert bakom kulisserna.

Publiken verkar än så länge engagera sig okuvligt en-
tusiastiskt i våra idrottshjältars framfart, men de gör det
från TV-soffan eller läktarplats – inte med egna armhäv-
ningar och språngmarscher. Då är det snubblande nära att
de inte heller bryr sig särskilt mycket om vad landslagen
mäktar, för det hänger ihop. Den som själv inte gitter
sparka boll har begränsat tålamod med att se andra göra
det.

Kampsporterna hör till de få undantagen. De går från
genombrott till genombrott. Den första svenska UFC-galan
för några veckor sedan gjorde fantastisk succé hos både
publik och media. Och våra stjärnors medaljskördar blir
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alltmer uppmärksammade för varje internationellt mäster-
skap de röjer på.

Men de gamla budoarterna, som utgör roten i vårt för-
bund, har det kärvare. Deras medlemstal stagnerar eller
minskar i de allra flesta fallen, och de syns hamna alltmer
i skuggan av våra nya idrotter.

Men det beror inte på att strålkastarna har flyttats från
dem till de nya. Ärligt talat, det var aldrig särskilt mycket
strålkastarljus på våra traditionella idrotter, i alla fall inte i
sportjournalistiken. De får mer uppmärksamhet nu än förr,
och det beror inte så lite på det envetna arbete som görs av
vårt förbund, framför allt genom Jonathan Brobergs dag-
liga slit.

Dock är ökningen av intresset för våra nya sporter så
remarkabel att det i en jämförelse ser ut som att de gör det
på budoarternas bekostnad.

Det är missvisande. När några av våra idrotter upp-
märksammas i media och hos allmänheten ökar även in-
tresset för våra andra idrotter. Så hänger det ihop.

Mattias Jansson, framgångsrik iaidoutövare, vid SM 2012. Foto: Peter
Höglund.
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Vi märker det tydligt när vi jobbar just för att det ska
ske: Media, som är lyhörda för vad allmänheten må önska
veta mer om, blir för varje framgång i MMA, Muay Thai,
kickboxning och submission wrestling alltmer nyfikna på
vad som händer i ju-jutsu, iaido, taido, shorinji kempo och
de andra.

Aikido, som jag själv tränar, har backat i medlemstal
på sistone, men de har deltagit på de senaste SM-veckorna
RF arrangerar i samarbete med SVT. Fast det endast har
varit fråga om uppvisningar, eftersom det inte tävlas i ai-
kido, har det gett en hel del uppmärksamhet. Det är bara
ett exempel på hur våra traditionella arter kan använda sig
av denna nya gryning för kampsport i Sverige.

Vi är på samma tåg och kommer allihop framåt, vilken
idrott det än är som för ögonblicket utgör loket.

Därför är det utan minsta betänklighet som vi i SB&K
glatt serverar media svenska framgångar i våra nya sporter
– samtidigt som vi också hela tiden frestar dem med de
bedrifter som sker också i de lågmälda traditionella idrotte-
rna i förbundet.

När det gäller budoarterna tar vi en särskild titt på vad
vi kan göra för att vända sluttningen i deras medlems-
siffror. Vi får ha lite brainstorming, kreativt utbyte av erfa-
renheter och idéer. Jag oroar mig inte ett dugg för dessa
idrotters utveckling i långa loppet.

De kommer att vända kurvorna, för de har massor av
kvaliteter och mängder av klubbar med gedigen kompe-
tens. Men om vi tänker till lite är det möjligt att hitta meto-
der med vilka förändringen kommer fortare och åstadkom-
mer mer.
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Nicolas Pettersson i wushuuppvisning på Kampsportsgalan. Foto:
Hamid Shokatyan.
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Hur många liv räddar kampsporten?
Jonathan Broberg

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I'll rise.

Orden är poeten Maya Angelous från dikten "Still I rise".
Poemet är skrivet i syfte att stärka afro-amerikaner i den
dagliga kampen mot nedvärderingar. Det hade lika gärna
kunnat vara skrivet för oss inom kampsport.

Ty, den dag ska komma då vi blir behandlade med den
respekt vi förtjänar. Den dagen har de senaste åren krupit
allt närmare, men är ändå lika avlägsen som en solnedgång
vid horisonten.

Jag fick i min hand vårt försäkringsbolag Folksams
skadestatistik idag. Om inget drastiskt händer under den
senare delen av det återstående halvåret är det som vanligt
ett år utan dödsfall inom svensk budo och kampsport. Tro-
ligen blir det ett år då vi landar kring en skadestatistik som
inte ökar markant. Och troligen hamnar vi i ett läge då vi
åter kan konstatera att våra idrottare inte löper större ska-
derisk än om de hade hållit på med någon annan idrott.

Ändå hör jag glåpord om hur livsfarligt kampsport är
och vilka veritabla mördarmaskiner kampsportare är. Och
det gör mig så ont i själen, nästan som en icke besvarad
kärlek.

Det finns faktiskt inget annat idrottsförbund som är så
öppna med sin skadestatistik som Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet. Inget annat idrottsförbund behöver vara
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det heller. Inget annat idrottsförbund ifrågasätts på samma
sätt. Jag vill hävda att det är dags att förstå en sak: kamp-
sport räddar betydligt fler liv än den tar.

Och ändå vill oinsatta fågelholkar till människor för-
bjuda hit och dit. Återigen levererade Folksam oss en
skadestatistik som andra förbund skulle dregla över. Återi-
gen visade statistiken, även om det naturligtvis är otroligt
ledsamt för de få som blir skadade, att kampsporten inte är
speciellt skadedrabbad som idrottsform.

Elaka tungor har ibland hävdat att vi för oss med
osanningar, att vi undanhåller skador från allmänheten.
Det hörde jag senast under den förra MMA-debatten. Men
det stämmer inte. Förvisso finns det säkert skador som ald-
rig rapporteras in, men de är säkerligen så ringa att de inte
heller tycks ha behov av att inrapporteras – och det är inget
som är unikt för oss.

Jag själv spelade både fotboll och ishockey. Jag var jämt
skadad. Men jag kan bara minnas att jag en enda gång rap-
porterade en skada. Jag blev misshandlad mitt under en
match av en motståndare som tyckte att han kunde skicka
en armbåge i magen på mig när domaren inte tittade åt vårt
håll. Då var jag tvungen att rapportera skadan för att
kunna polisanmäla händelsen.

Nej, det är så enkelt för okunniga att klanka ner på en
idrottsform som kampsport. Det är enkelt att i debatter
vinna löjligt billiga poänger till en ofta okunnig allmänhet
genom att se ner på kampsporten.

Men få vet om att kampsporten är den andra största
idrotten att suga upp ungdomar efter fotboll i Sverige. Och
de som känner till det verkar inte vilja erkänna det. Det
vore ju som att ge oss kampsportare lite beröm – och det
går ju verkligen inte för sig.

När vi nu åter har skadestatistiken färsk får vi ju ”fa-
ran” med kampsport på svart och vitt – och det vi då enkelt
kan konstatera är att på fem år har 22 hjärnskador (däri-
bland lättare hjärnskakningar) uppstått. Och inom vårt för-
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bund har vi inte haft ett enda dödsfall. På 52 år! Vi hade
ifjol 247 inrapporterade skador allt som allt, utspridda på
drygt 38.000 medlemmar. Det betyder krasst att 0.6% av
våra medlemmar råkade ut för skador ifjol.

Jag säger inte att kampsporten är hundraprocentigt
säker. Det enda jag säger är att den räddar massa fler liv än
den faktiskt tar.

Det är fucking jävla fakta!
Och för att knyta samman till poemet inledningsvis –

vi har också blivit nerskrivna, fått nedlåtande kommenta-
rer och bemöts med fördömande blickar. Men vi reser oss
ändå alltid.
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Verksamheten 2012
SB&K centralt

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 24:e mars på Sheraton i Stock-
holm var 74 föreningar representerade med sammanlagt
105 röster. Ordförande för stämman var Erik Åsbrink.
Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisorernas
rekommendationer förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Propositioner och motioner
Inga propositioner har hänskjutits till stämman. En motion
hade inkommit.

Motion angående att ändra kravet på sjukvårdsperso-
nal vid tävlingar ej reglerade i kampsportslagen.

Förbundsordförande Stefan Stenudd föredrog för-
bundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på avslag
men att i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning
till styrelsens pågående utredning och förslag till införande
av läkarförordnade sjuksköterskor.

Alex Landoni, Skellefteå Kampsport, föredrog motion-
en. Därefter följde ett flertal talare som alla yrkade på bifall
av motionen. George Sallfeldt föreslog en kompromiss
mellan motionen och förbundsstyrelsens förslag. Förbund-
ets ordförande Stefan Stenudd anslöt sig till detta förslag
och förtydligade den nya lydelsen enligt förslaget:

De underförbund som har tävlingar vilka inte omfattas
av Kampsportslagen kan besluta att i stället för kravet på
läkares närvaro vid tävling tillåta sjuksköterska med gäl-
lande legitimation registrerad hos Socialstyrelsen.

Stämman beslutade med acklamation att bifalla motio-
nen med den nya lydelsen. Stämman beslutade vidare att
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det skulle göras en utvärdering av den beslutade änd-
ringen efter verksamhetsåret utgång.

Styrelsen
Stämman valde följande förbundsstyrelse:

Stefan Stenudd, förbundsordförande (omval)
Daniel Norrgård (omval)
Mats Asplund (nyval)
August Wallén (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Arnela Hadzisulejmanovic (omval)
Helena Hugosson (nyval)
Raili Bükk avböjde omval efter tre år i förbund-

styrelsen.
Inom sig utsåg förbundsstyrelsen Daniel Norrgård till

vice ordförande, Mats Asplund till förbundskassör att
jämte ordföranden teckna förbundets firma, Fredrik Gund-
mark till utbildningsansvarig, samt Arnela Hadzisulej-
manovic till ungdomsansvarig. Daniel Norrgård fortsatte
även som förbundsjurist.

Förbundsstyrelsen hade 2012 fem protokollförda sam-
manträden, därutöver behandling av frågor via epost och
per capsulambeslut.

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

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Tomas Lönn-
ström, auktoriserad revisor vid Ernst & Young, samt Chris-
tian Lund. Till revisorsuppleanter valdes Jens Karlsson,
auktoriserad revisor vid Ernst & Young, samt Hans Bränd-
ström.

Valberedning
Samtliga i valberedningen onvaldes: Jöran Fagerlund, sam-
mankallande, samt Maria Engqvist och Marko Gyllenland.
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Kansliet
Vid utgången av 2012 hade kansliet tre fast anställda:

Mona Thun Lundkvist, generalsekreterare och chef för
kansliet, Jonathan Broberg, informatör, samt Magnus
Karlsson, utbildningskonsulent, elit- och distriktsansvarig.

Tidigare under året har Erika Kamrén Lindberg varit
anställd på halvtid men hennes provanställning förlängdes
inte på grund av förändrad arbetsbeskrivning. Marie Con-
stantionu provanställdes på den tjänsten över årsskiftet.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:
Utbildningskommittén
Fredrik Gundmark (ordförande), Anders Bergström, Agnes
Keskikangas, Erik Fredriksson och Altan Celik.
Medicinska kommittén
Pontus Inerup (ordförande), Robert Wanat, Pavel Antons-
son, Ali Kad, Lena Karström, Christian Engvall, Jonas
Johard och Henrik Owman
Kommittén för funktionshindrade
Mike Wall (ordförande), Pontus Johansson, Silja Hermans-
son och Urban Aldenklint.
Juridiska nämnden
Marc Tullgren (ordförande), Gunnar Hoffsten, André Gull-
brand och Mia Sjöberg.

Underförbunden
De femton underförbunden i Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet, egna juridiska personer sedan 2009 års
stämma, var under året:

Underförbund Idrott
Aikidoförbundet aikido
BJJ-förbundet brazilian jiu-jitsu
Bujinkanförbundet bujinkan
Förb. för Kinesisk Kampkonst wushu
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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. Totalt har medlemstalet ökat
från 36.885 år 2011 till 38.107 år 2012, vilket är en ökning
med dryga 3%.

Två av underförbunden har flera idrotter: Kampsports-
förbundet som innehåller capoeira, FMA, glima och krav
maga, samt Kendoförbundet som innehåller iaido, jodo,
kendo, kyudo och naginata.

Idrott totalt pojk. män flick. kvin.
Aikido  4312  1601  1412  750  549
Brazilian Jiu-jitsu  2517  717  1343  221  236
Capoeira  998  335  272  200  191
FMA  108  37  50  10  11
Glima  17  0  16  0  1
Iaido  251  35  172  11  33
Jodo  59  5  36  7  11
Ju-jutsu  7857  3262  2260  1603  732
Kendo  470  153  218  50  49
Kickboxning  2924  897  1115  379  533
Krav Maga  553  145  268  54  86
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Kyokushinkai  3112  1181  972  557  402
Kyudo  123  4  82  2  35
MMA  2091  689  1131  117  154
Muay Thai  5839  1864  2553  643  779
Naginata  13  0  5  1  7
Ninpo Taijutsu  442  124  220  57  41
Shootfighting  1173  323  680  66  104
Shorinjikempo  377  150  141  51  35
Submission Wrestling  1743  509  936  116  182
Taido  426  166  119  94  47
Wushu  2702  1027  847  428  400
Totalt 38107 13224 14848 5417 4618
Totalt män 28072 74 %
Totalt kvinnor 10035 26 %
Könsfördelningen är oförändrad från 2011.

Distrikten
Under 2011 genomfördes en förändring av distriktsindel-
ningen i SB&K, från 21 distrikt till sju. Under hela 2012 har
de nya distrikten varit verksamma:

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
Västra Bohuslän-Dal, Västergötland,

Göteborg, Halland
Östra Östergötland, Sydöstra
Södra Skåne

Distriktens medlemstal
(Pojkar och flickor är till och med 20 år.)
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Distrikt tot. pojk. män flick. kvin.
Övre norr  1829  688  640  299  202
Nedre norr  1012  390  353  168  101
Mellan  5921  2044  2334  826  717
Stockholm/Gotland  10146  3766  3698  1428  1254
Väst  9031  2736  3904  1227  1164
Östra  4167  1490  1601  615  461
Skåne  6001  2110  2318  854  719

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
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
MMA
International MMA Federation (IMMAF)
Shorinji Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Fed. of Associated Wrestling Styles (FILA)
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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
Viking Glima Federation
Lars Magnar Enoksen, ordförande
World Taido Federation
Mikael Jansson, ledamot
International MMA Federation
August Wallen, ordförande
George Sallfeldt, styrelseledamot
Jesper Gunnarson, ledamot i tekniska kommittén

Internationella mästerskapsmedaljer
Idrottare i SB&K:s underförbund tog under 2011 samman-
lagt 53 medaljer i officiella internationella mästerskap. Det
bräcker inte 2011 års fantastiska rekord på 64 medaljer men
är den näst bästa siffran under förbundets historia – och de
flesta guldmedaljerna någonsin.

Årets medaljskörd bestod av (2011 inom parentes):
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Guld Silver Brons
EM 11 (6) 6 (12) 17 (9)
VM 7 (8) 4 (13) 8 (16)
Totalt 18 (14) 10 (25) 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 24:e mars anordnades Kampsportsgalan för tredje 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 2012:

Pris Pristagare
Årets genombrott Maria Elin Olsson
Årets förebild Abdouile Joof
Årets mästarinna Therese Gunnarsson
Årets mästare Mats Nilsson
Årets kampsportare Alexander Gustafsson
Årets traditionella utövare Takao Momiyama
Årets ledare Larry Lindwall
Årets klubb Conde BJJ Göteborg
SB&K:s hederspris Hans Greger
Folkets pris – guldtsuban Reza Madadi

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 650.000 kronor i
landslagsstöd (600.000 år 2011) och 950.000 i riktat stöd
(905.000 år 2011), som går till utvalda framgångsrika ut-
övare – och det har vi många. Vad som står i vägen för en
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fortsatt ökning är RF:s regel om att dessa medel inte kan
överstiga en viss andel av förbundets egen landslagssats-
ning. Detta villkor skapar en stor orättvisa inom idrotts-
rörelsen, närmast en ond cirkel, vilket har påpekats för de
ansvariga.

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.

Efter 2012 upphör regeringens riktade bidrag till elit-
satsningen men inom RF råder en stark uppfattning om att
fortsätta med RF:s egna medel.

Som en ytterligare elitsatsning samlades 55 av våra
elittränare på Bosön under två dagar på våren, där trä-
ningsplanering, kost, ledarskap och erfarenhetsutbyte in-
gick i schemat.

Idrottslyftet
SB&K fick en pott på 2.620.000 kronor för 2012, som för-
bundets föreningar kunde söka medel ifrån. Dessa fördela-
des på våren. Totalt inkom 243 ansökningar på över åtta
miljoner kronor från föreningarna.

Vid årets fördelningen tillämpades en delvis justerad
modell, som ändå i mångt och mycket följde tidigare års,
med olika bidragsformer på antingen fasta eller rörliga
belopp. Bidragsbesluten bereddes av en särskild grupp till-
satt av förbundsstyrelsen, som sedan fastställde fördel-
ningen.



92 Verksamheten 2012

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 1.178.000 kronor
(907.000 år 2011) för förbunds- och verksamhetsutveckling.

Information
2012 var året då svensk kampsport och medias bevakning
av den utökades. Aftonbladet valde tidigt att storsatsa i
den så kallade ”fighterbloggen” samt den webbsända talk-
showen ”MMA Panelen”, tillsammans med kimura.se.

SVT har direktsänt thaiboxning, som första direkt-
sända kampsportsevenemang i Sveriges Television någon-
sin. Och även Expressen har uttalat sig som en ”framtida
kampsportstidning”.

Dessutom har de allra flesta av våra många skickade
pressmeddelanden till TT tagits upp och genomslaget däri-
från har varit enormt.

Det är således ett genombrottsår för vår mediasatsning.
En satsning som påbörjades för ett par år sedan och som nu
verkar bre ut sig.

SB&K:s hemsida, budokampsport.se, har dock fortfa-
rande en central roll i att förmedla nyhetsartiklar och för-
djupade reportage om våra idrotter och idrottare. Men vår
roll som vi tog 2009, den att om ingen press skriver om oss
gör vi det som om vi vore pressen, ser vi nu kanske som lite
annorlunda än då.

Målet med uppdateringen av vår hemsida är minst en
artikel om dagen. Det målet uppfylldes gott och väl då det
publicerades 573 artiklar ifjol. Vi omstrukturerade även
hemsidan under 2012. Några av våra bloggare tackade för
sig, och kvar blev fyra spalter – Stefan Stenudds, Jonathan
Brobergs, Joel Löwenbergs och Helena Hugossons.

Dessutom fick hemsidan under hösten en tydligare
koppling mot sociala medier, där vi numera som ett av få
förbund inom RF har ett twitterflöde på förstasidan.
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Sponsorer
Sponsorer är alltjämt den svåraste nöten att knäcka för
SB&K. Förmodligen är Kampsportsgalan det evenemang
där förbundet centralt har möjlighet till störst sponsor-
intäkter. Det har också varit en del sådana under årets och
föregående års galor. En ytterligare kraftansträngning för
att dra sponsorer till Kampsportsgalan är därför motiverad.

Annars förekommer en hel del framgångsrikt sponsor-
arbete inom underförbunden i samband med deras idrotts-
evenemang. Det är förstås intäkter de själva erhåller och
SB&K:s centrala sponsorarbete ska inte konkurrera med
dessa. Därmed är de centrala möjligheterna till sponsor-
avtal tydligt begränsade.

Men vi släpper inte ambitionen att hitta sponsorer så-
väl för Kampsportsgalan som för SB&K i sin helhet.

Utbildning
SB&K:s utbildningskommitté har genomfört fyra grupp-
instruktörskurser och tre klubbinstruktörskurser under
året. Kurserna ägde rum i Stockholm, Skellefteå, Malmö
och Halmstad. Sammanlagt licensierades 61 gruppinstruk-
törer och 34 klubbinstruktörer.

Kommittén har också arbetat med en revidering av
kurserna och deras utformning.

Tre personer ur våra led går på RF:s elittränarutbild-
ning och slutförde sina utbildningar under året. Dessa var
Oskar Lavesson från thaiboxning, Christian Sandberg från
submission wrestling och Pilo Stylin från BJJ. Sara Widgren
från Ju-jutsun går på Sport Campus Sweden.

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

Jämlikhet och jämställdhet
Vårt jämställdhetsarbete utgår från förbundets policy Öp-
pen mångfald och dess helhetssyn på likabehandlings-
frågorna. Ansvarig förbundsstyrelseledamot i dessa frågor
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har varit Helena Hugosson, som under året framför allt har
medverkat i kurser, seminarier och andra möten i idrotts-
rörelsen där dylikt har behandlats. Där har visats ett stort
intresse för vår mångfaldspolicy och hur dessa perspektiv
ser ut i vårt förbund.

Ungdomssatsning
Ungdomsrådet, som utsågs sent 2011, har under 2012 kom-
mit igång med sin verksamhet. Under våren hölls dess för-
sta möte med bl.a. intensiva diskussioner om framtida ar-
betsuppgifter och hur förbundsverksamheten kan belysas
i ett ungdomsperspektiv.

Ungdomsrådet arbetar självständigt i sin egen rikt-
ning, med stöd från kansliet och förbundsstyrelsen. Det var
representerat med flera av sina medlemmar på RF:s Forum
i Stockholm på hösten.

Ungdomsrådet består av: Elin Bladh (ordförande),
Benjamin Bolling, Sara Widgren, Sanda Tcacencu, Mah-
moud Elhoss och Alice Sjöberg.

Öppen mångfald
Förbundets likabehandlings- och mångfaldspolicy Öppen
mångfald, som gavs ut i bokform, kom från trycket i decem-
ber 2011 och har därför distribuerats under 2012. Den finns
även som PDF på hemsidan. Boken har uppmärksammats
även utanför våra led, t.ex. av flera RF-distrikt och andra
specialförbund inom RF. Det är även så att andra förbund
har tagit den till utgångspunkt i arbete med egna policies i
dessa frågor.

Antidoping
Förbundsstyrelsen bestämde redan år 2010 att göra en
kraftansträngning mot doping. RF:s antidopinggrupp har
också prioriterat kampsporter i sina fortlöpande doping-
tester, vilket innebär ett gott stöd för vår strävan att samt-
liga våra idrottsutövare ska vara dopingfria.
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Under 2012 kom ytterligare fall av doping bland våra
medlemmar – mestadels men inte uteslutande till följd av
användning av kosttillskott. Därför fortsätter förbundet att
varna för kosttillskott, parallellt med en ökad antidoping-
information 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.

Internationell satsning
RF beviljade 2011 SB&K ett bidrag om 300.000 kronor för-
delat på de tre kommande åren för en internationell sats-
ning i avsikt att öka svensk representation i internationella
organisationer, såväl de internationella idrottsförbunden
som deras paraplyorgan.

Det är en fortlöpande satsning, där alltjämt mycket
återstår, men i planen ligger en ansamling av de resurser i
form av internationella kontakter som vi har i våra idrotter
och att strategiskt använda dem för ökat internationellt
inflytande, sårskilt för att öka antalet svenskar på dessa
organisationers olika poster.

Breddåret
I verksamhetsplanen för 2012, som fastställdes av stäm-
man, gavs året ett tema: Breddåret. Därmed menades sär-
skilda åtgärder för att vidga intresset för våra idrotter och
uppmärksamma mängden av utövare vi redan har i våra
led – gärna också öka antalet.

Det har framför allt skett genom vårt fortsatta intensiva
informationsarbete, som lett till en markant ökning av
mediaintresset för våra idrotter under 2012. Även vår sats-
ning på intensiv närvaro i sociala medier, samt anpass-
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ningen av vår hemsida för detta, är en del av breddsats-
ningen.

Vi har också erhållit särskilda medel från RF för upp-
sökande verksamhet där ungdomar i utsatta områden ska
ges möjlighet att pröva våra idrotter – ett projekt som drar
igång 2013.

Vi har också förberett bildandet av en landsomfattande
supporterklubb för alla fans till våra idrotter. Dock har
arbetsbördan inte medgivit uppstart under året, men pla-
neras ske 2013.

Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2012:
Förtjänsttecken Nr 1
295 Robert Löfgren Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
296 Jörgen Johansson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
297 Andreas Mattsson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
298 Linda Antonsson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
299 Jon Mörner Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
300 Cecilia Kemi Älvsjö Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken Nr 3
266 Clas Eriksson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
267 Nicke Rydgren Stockholms Kendo Allians
Förtjänsttecken Nr 4
130 Ulf Oredsson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
Förtjänsttecken Nr 5
171 Pavel Antonsson Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
Förtjänsttecken Nr 6
20 Leif Sunje Hikari Aikidoklubb

Ekonomi
SB&K:s ekonomi är uppdelad i det centrala och underför-
bunden. Här redovisas den centrala ekonomin. För under-
förbundens ekonomi, se deras verksamhetsberättelser och
årsmöteshandlingar.

SB&K:s intäkter 2012 var totalt 11,6 miljoner kronor,
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men därav slussades 2,6 miljoner 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 2,6 miljoner och Kampsportsgalan med 0,3 miljoner.
Styrelsens kostnader var 206.000 och förbundsstämman
138.000. Ekonomihanteringen via RF Ekonomi inklusive
revisionskostnader blev 189.000, något lägre än föregående
år på grund av att förbundet från och med november tog
över ekonomihanteringen. Information, marknadsföring
och kostnader för att värva sponsorer blev sammanlagt
162.000. Utbildning kostade 149.000 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 2012-2014, var-
av årets kostnad blev 61.000. Målet är att försöka åstad-
komma mer svensk representation i internationella
idrottsorgan, även i synnerhet de som verkar för hela idrot-
ten, ej blott enstaka sporter.

Resultatet för året blev för SB&K:s centrala verksamhet
ett plus på cirka 0,7 miljoner (att jämföra med förra årets
underskott på 0,3 miljoner), men då ska noteras att ovan-
nämnda 300.000 i internationellt bidrag har bokförts på
detta år fast det ska vara en treårig satsning.

Kamsportsgalan blev markant billigare än föregående
år, beroende framför allt på vissa besparingar. Dock är det
ett projekt som bör få kosta, så framöver budgeterar vi
ändå för en ökad kostnad där.

Förbundet hade centralt en ingående balans på 261.000
kronor, som med årets överskott ger en utgående balans på
cirka en miljon kronor.

Störst anledning till förbundets ljusnande ekonomi är
den nya modell för SF-bidrag som fastställdes av RF:s
stämma 2011 och som genomförs i etapper under en treårs-
period 2012-1014. Den nya modellen är ytterst gynnsam för
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vårt förbund. Därför har RF:s grundläggande SF-bidrag
ökat från 1.955.000 år 2011 till 2.368.000 år 2012. För 2013 är
ökningen ännu större, till 3.384.000. En likartad ökning är
att förvänta även 2014.

Denna stigande intäktskurva för SB&K har förbunds-
styrelsen länge varit medveten om och energiskt verkat för.
Därför har vi också vågat satsa friskt under föregående år,
trots att det lett till minusresultat. Årets stora överskott vis-
ar att satsningen varit välgrundad.

Under året har vi utökat personalen från tre till fyra
personer (en process vi fortfarande är mitt uppe i). Där har
behoven varit som mest akuta, så vi genomförde detta
skyndsamt – först som en halvtid, men redan till hösten i
stället som en heltidstjänst. Den fjärde personen gör det
också möjligt att återta vår ekonomihantering från RF Eko-
nomi, som skött den under många år.

Underförbunden har detta år lyckats vända en flerårig
trend av ständigt stigande utgående balanser, genom att
sammantaget gå ur 2012 med ett underskott i resultatet på
cirka 0,5 miljoner. Därmed har deras samlade utgående
balans minskat från 2 miljoner till 1,5. Det är berömvärt
eftersom det visar på ökad verksamhet och samtidigt däm-
par det onödigt höga överskottet från tidigare år.

SB&K totalt, alltså såväl det centrala som samtliga
underförbund, gick ur året med ett resultatöverskott på
nästan 0,2 miljoner och en utgående balans på 2,5 miljoner.
Förbundets ekonomi är alltså mycket solid och tål en ökad
verksamhet med tillhörande ökade kostnader.
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Årsredovisning
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Underförbundens verksamhetsberättelser

MMA, Superior Challenge 8 i Malmö. Foto: Hamid Shokatyan.
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Lennart Inedahl, som har tränat aikido sedan 1960-talet. Foto: Magnus
Hartman.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet
År 2012 har varit, som ni kommer att kunna läsa nedan, ett
verksamhetspackat år. Vi har hunnit med Sverigeläger,
genomfört utbildning, vidareutvecklat webbplatsen, kom-
mit ut på Facebook, genomfört uppvisningar och stött ung-
domar. Vi har varit lyhörda för er återkoppling och revide-
rat bidragssystemet. Vi har representerat svensk aikido vid
IAF-kongressen och framförallt haft ett Jämställdhetens år.
Det är ett massivt förbundsarbete och jag är väldigt tack-
sam för all den envetet positiva energi som alla inom för-
bundet givit för att få allt detta att hända.

Något annat som har hänt är alla samverkansyttringar
vi har sett inom svensk aikido under året. Sverigelägret är
givetvis en central punkt i detta, men det är alldeles tydligt
att vi rör oss från att vara gränsöverskridande till att vara
gränslösa i den glädje vi delar på mattan i vårt aikido-
studium. Det är fantastiskt och något att vårda ömt.

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma
hölls 26 mars 2012 på Hotel Sheraton i Stockholm.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under 2012 bestått av Leif Sunje
(ordförande), Per-Åke Wilhelmsson (vice ordförande),
Jennie Hedrén Hasselros (sekreterare), Max Korkkinen
(kassör), Mikael Friberg, Moa Lindell, Patrik Unné, Leif
Brand samt Ylva Beckman.

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

Särskilda ansvarsområden
Per-Åke Wilhelmsson – webbplats, Patrik Unné – jäm-
ställdhet, Jennie Hedrén Hasselros – utbildning, Moa Lin-
dell – bidrag, samt Mikael Friberg – vidimering.

Valberedning
Valberedningen har 2012 bestått av Jakob Blomquist (ord-
förande) samt Maria Alander och Mårten Holmberg.

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

Jämställdhet
Jämställdhet 2012 kom att bli verksamhetsårets tema. Jäm-
ställdhet har haft starkt stöd bland förbundets medlemmar
och är något som ständigt behöver arbetas med och kring.
För den sakens skull valdes att extra belysa ämnet under
året genom olika projekt.

Aikido som idrottsutövning har flera unika drag, men
ett av de finaste är just möjligheten att alla får träna och
lära tillsammans oavsett kön och ålder. Detta anser vi inom
förbundsstyrelsen vara ett av aikidons starkaste varu-
märken.

Styrelsen genomgick i början av verksamhetsåret en
utbildning med en konsulent från SISU som visade ett
verktyg för att arbeta kring jämställdhetsfrågor kallat 4R.
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Det går i korthet ut på att i grupp på klubbnivå belysa och
lyfta fram vilka resurser som finns i en klubb och hur de
nyttjas för stunden. Sedan är tanken att medlemmarna till-
sammans försöker ringa in arbetsområden som de vill ut-
veckla utifrån hur pass genomförbart de närvarande anser
att det är. Därefter tar klubben sikte på dessa uppsatta mål
och arbetar aktivt för att ta sig dit. Mer information om
metoden finns att läsa om på webbplatsen under fliken
Jämställdhet, även detta en nyhet som tillkommit under
året. Här är tanken att denna del av förbundswebbplatsen
ska fyllas på allt eftersom med goda exempel på väl fung-
erande jämställdhetsarbeten.

Under året fick ett flertal kvinnliga instruktörer kom-
ma till tals i form av intervjuer. Dessa finns att läsa i sin
helhet på webbplatsen. En gemensam nämnare i dessa in-
tervjuer för hur man kan öka på jämställdheten mellan
män och kvinnor är att ytterligare synliggöra kvinnor –
både som uke och i olika sammanhang som kräver repre-
sentation.

Ett flertal av våra svenska kvinnliga instruktörer som
höll läger under året fick en närmare presentation inför
lägertillfällena. Både på webbplatsen och på förbundets
Facebooksida.

Under året har styrelsen tagit en aktiv roll i att tillse att
instruktörslistan för Sverigelägret något sånär återspeglade
könsfördelningen bland våra medlemmar.

Ungdomssatsning
2012 fattade förbundsstyrelsen ett beslut om att göra en
flerårig satsning på unga aikido-utövare. Beslutet resulte-
rade i ett framtagande av en policy för ungdomssatsning
samt en årlig ungdomssatsning 2012 i form av avsatta
medel för bidrag till unga tränande. Totalt 25.000 kr bud-
geterades för satsningen och därmed kunde 25 unga utö-
vare motta 1.000 kr var för att investeras i något som skulle
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komma deras aikidoträning till gagn: en dräkt, vapen-
inköp, deltagande i läger, resekostnader för att ta sig till
träning.

Vi fick ett femtiotal inspirerande ansökningar från
ungdomar i åldrarna 13-20 år. Av dessa utvaldes 25 sö-
kande – väl spridda över landet med jämnast möjliga för-
delning mellan tjejer och killar. En lista med namn på dem
som tilldelats bidraget publicerades på förbundets webb-
plats och några ungdomar skickade också in bilder på sig
själva i träningssammanhang, som också publicerades.

Sverigeläger 2012
Kalmar Budoklubbs aikidosektion stod som värd för
Sverigelägret 17-20 maj 2012. Förbundsstyrelsen fastställde
instruktörslistan och hade i enlighet med årets tema sär-
skild fokus på jämställdhet.

Ett 30-tal instruktörer från hela den svenska aikido-
scenen höll träningspass under lägret och ca 120 personer
deltog i träningen, som pågick på tre mattor samtidigt.
Kalmar Budoklubbs aikidosektion hade gjort ett gott jobb
med att marknadsföra lägret gentemot media vilket resul-
terade i artiklar och ett TV-inslag i de lokala medierna.

Nationella uppvisningstruppen
Den Nationella Uppvisningstruppen bestående av Ulf
Hjerppe, Anna Wilder Hjerppe, Sten Frödin och Michael
Sederlin genomförde under SM-veckan i Östersund 29 ja-
nuari uppvisning.

Truppen var dessutom delaktig i Svenska Aikido-
uppvisningen 2012 i samband med Sverigelägret i Kalmar.
Jakob Blomquist har varit truppens manager.

Svenska aikidouppvisningen 2012
Under Sverigelägret i Kalmar genomfördes den årliga
aikidouppvisningen 18 maj 2012. Förbundsstyrelsen till-
satte en arbetsgrupp med Stefan Jansson från Brand-
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bergens Aikidoklubb som projektledare. En särskild affisch
för uppvisningen togs också fram.

Under uppvisningen deltog ett 20-tal högt graderade
aikidokas som visade den bredd som är svensk aikido.
Publiken bjöds på en högklassig uppvisning där deltagarna
visade sin förmåga på ett imponerande sätt.

Förbundsstyrelsen är stolt över att en sådan kraftfull
uppvisning kunde genomföras och hoppas att deltagarna
gärna deltar i kommande uppvisningar.

Internationellt
Under verksamhetsåret deltog Svenska Aikidoförbundet i
International Aikido Federations (IAF:s) kongress 17-24
september i Tokyo, Japan. Förbundet representerades av
Leif Sunje, Moa Lindell och Ulf Evenås. Deltagandet i kon-
gressen bekostades främst av de internationella stimulans-
medel som förbundet tilldelats av Riksidrottsförbundet.

Under den gångna mandatperioden var svensk aikido
starkt representerad i IAF genom Stefan Stenudd (vice ord-
förande i IAF Directing Committee), Jöran Fagerlund (leda-
mot av densamma) samt Kai Löfgren Shimasue (webb-
ansvarig utsedd av Directing Committee). Under perioden
har Stenudd bland annat varit starkt drivande i uppbyg-
gandet av IAF:s antidopingprogram.

Under kongressen avhandlades förutom gängse ge-
nomgång av verksamhet och förvaltning, även ett antal
teman där delegaterna kunskapsdelade och diskuterade i
grupper. Ämnen såsom antidoping, hur vi får aikido att
växa, samt medlemskapsformer i IAF avhandlades. Den
svenska delegationen deltog aktivt i dessa diskussioner.

Under kongressens sista dag genomfördes personval.
Sverige hade aktivt nominerat kandidater till Directing
Committee och varit särskilt noggrann i att betrakta IAF:s
behov av en väl sammansatt styrelse. Sverige hade bland
annat stött Japanska Aikidoförbundets nominering av Ste-
fan Stenudd som IAF:s ordförande. Emellertid vann sit-
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tande ordförande Peter Goldsbury ett jämnt val och gör nu
en sista mandatperiod på den positionen. Jöran Fagerlund
blev vald till revisor för IAF.

Kongressen avslutades med en internationell uppvis-
ning där svensk aikido representerades av Ulf Evenås,
Jöran Fagerlund, Leif Sunje, Andreas Falk och Moa Lindell.

I anslutning till kongressen genomfördes det upp-
skjutna firandet av 70- respektive 80-års jubileer av Stiftel-
sen Aikikai och Aikido Hombu Dojo 23 september.

Svensk Ki-Aikido har jubilerat 30 år
År 2012 var det 30-årsjubileum för de svenska klubbar som
är anslutna till Ki No Kenkyukai Association Internatio-
nale. Det var 1982 som Kenjiro Yosigasaki Sensei besökte
Sverige för första gången och introducerade Ki-Aikido eller
Shin Shin Toitsu Aikido som är det långa namnet. Han har
sedan dess återkommit årligen.

Förutom läger i Sollentuna 26–28 oktober firades jubi-
leet med middag i Enköping 28 oktober. Svenska Aikido-
förbundet representerades av Leif Sunje som framförde
förbundets lyckönskningar och hälsningar till såväl Ki-
klubbarna som Yoshigasaki Sensei. Samtidigt invigdes en
nybyggd dojo av Yoshigasaki Sensei på stämningsfullt och
traditionellt japanskt vis.

Klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var
vid årets slut 104. Under 2012 har tillkommit sex nya klub-
bar:

Vadstena Budoklubb – Aikido
Örnsköldsviks Aikidoklubb
Budoklubben Shindo – Aikido
Föreningen Sakura Aikido Falköping
Jushin Aikidoklubb
Hammerdals IF – Aikido.
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Projektbidrag
Under året införde förbundsstyrelsen en ny bidragsform –
projektbidrag, som ersatte de gamla formerna samverkans-
bidrag och jämställdhetsbidrag. Verksamhetsplanen som
fastställdes på stämman ville öppna möjlighet för att kunna
söka bidrag både före och efter ett arrangemang. Detta lös-
tes genom att införa ett alternativ med garanti för förlust-
täckning.

Ansökningsförfarandet har förenklats på så sätt att det
inte behövs några längre beskrivningar – det räcker med
att svara på några frågor i ett interaktivt webbformulär.
Även det detaljerade regelverket har tagits bort och istället
finns ett allmänt syfte beskrivet som inledning av
webbformuläret. Flexibiliteten har därmed ökat genom att
webbformuläret kan finjusteras i takt med erfarenheterna
från de ansökningar som behandlas.

Under 2012 beviljades bidrag till följande (enbart ga-
ranti för förlusttäckning är stjärnmärkta)

Jin Aikido Dojo Växjö – läger för två klubbar
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Gubbängens Aikidoklubb – läger med Micheline
Tissier

Vanadis Aikidoklubb – läger med Linda Holiday*
Vanadis Aikidoklubb – läger med Kayla Feder*
Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa – gräsläger i Bur-

träsk
Sollefteå Aikidoklubb – läger i Sollefteå*

Webbplatsen
Förbundets webbplats www.svenskaikido.se är vår vikti-
gaste källa för aktuell information både externt och internt.
Webbplatsen har fortsatt att utvecklas under året och ett
flertal nya sidor har tillkommit – nu senast sidan VERK-
TYG som ska fungera som verktygslåda med praktiska tips
för det som behövs i klubbarbetet.

Det går numera att prenumerera på allt som skrivs på
webbplatsens nyhetssida med hjälp av RSS. Graderings-
kommitténs sidor, som tidigare låg på egen domän, finns
nu samlade på förbundets webbplats och har antagit
samma grafiska form. Dessutom har sidan med aikido-
bilder fått ett rejält lyft med en bildsamling av fotografen
Magnus Hartman – dessa bilder finns dessutom hög-
upplösta som service för media.

Vissa sidor är mer välbesökta än andra. Dit hör klubb-
förteckningen som har vidareutvecklats och fått kartlänkar
som gör det är lätt att hitta den enskilda klubben. En annan
mycket välbesökt sida är kalendariet som 2012 innehållit
ett åttiotal aikidoläger.

Under 2012 har vi också startat upp förbundssidor på
Facebook och YouTube. Materialet på dessa sidor speglar i
stort vad som händer på webbplatsen.

Utbildning
Under året genomfördes en utbildning för fukushidoin och
shidoin i Stockholm 6-7 oktober 2012 med Urban Alden-
klint och Lars-Göran Andersson som kursledare.
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Styrelsen har särskilt marknadsfört SB&K:s kurser för
gruppinstruktör och klubbinstruktör, vilket har gett ett
positivt resultat.

Jubilarer och frånfällen
Under verksamhetsåret firade vi två 90-års jubilarer –
Sven-Olof Dehlén och Stig Forsberg.  Båda har på olika sätt
generöst bidragit med sin energi till svensk aikido. Dehlén
exempelvis som svensk aikidos förste kassör. Forsberg var
svensk aikidos förste ordförande och var under många år
konsulent i Svenska Budoförbundet till sin pension 1987.

En något yngre men ändock jubilar blev vår pionjär Jan
Hermansson när han fyllde 70 år.

Under verksamhetsåret nåddes vi av budet att Hans
Gauffin somnat in. Gauffin började med aikido 1965 under
Zentaro Kawana och kom att studera för både Toshikazu
Ichimura och Takeji Tomita. På 1980-talet ingick Gauffin i
graderingskommittén. På klubbnivå var Gauffin strävsamt
och troget verksam i Budokwai-Stockholm vars aikido-
verksamhet blev Hikari Aikidoklubb på 90-talet.

Ekonomi
Ekonomihanteringen för Svenska Aikidoförbundet sköttes
via RF Ekonomi fram t.o.m. oktober. Från november har
SB&K:s kansli hanterat förbundets ekonomi.

Resultatet blev för året som budgeterat ett minus-
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resultat. Sverigelägrets ekonomi förväntas normalt vara
balanserad. Antalet deltagare nådde inte förväntningarna,
vilket ledde till en avvikelse från budgeten. Det höga anta-
let utnämningar till högre grader ledde till högre kostnader
än budgeterat för graderingskommittén.

Utnämningar och graderingar
SB&K:s förtjänsttecken

6:e graden: Leif Sunje

Stiftelsen Aikikai
Shidoin
Magnus Hartman, Järfälla Aikidoklubb
Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb
Fukushidoin
Johan Aderud, Örebro Aikidoklubb
Sam Elmore, Tostared Aikikai Aikido Dojo IF
Dan Hedlund, Örebro Aikidoklubb
Jan Marklundh, Takenoko Budoklubb
Josef Pallas, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Sebastian Schrevelius (Nilsson), Renshin Aikido Dojo
Mark Shakes, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Mattias Siewert Svensson, Tranemo Aikidoklubb
Per- Erik Stendahl, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Niklas Vikström, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa
6 dan
Knut Högvall, Uppsala Budoklubb
Leif Kinnersjö, Aikido Dojo Norrköping
Kenneth Knutsson, Karlstads Aikidoklubb
Zeth Moberg, Mössebergs Aikidoklubb
Fredrik Olin, Karlstads Aikidoklubb
Tomas Olsson, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
5 dan
Bertil Andersson, Järfälla Aikidoklubb
Günter Annby, Göteborgs Aikidoklubb
Sven-Olof Dehlén, Järfälla Aikidoklubb
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Stefan Derolf, Iyasaka Aikidoklubb
Magnus Hartman, Järfälla Aikidoklubb
Hampus Hultman, Göteborgs Aikidoklubb
Sven Lundqvist, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb
Leif Palaschinski, Göteborgs Aikidoklubb
Fredrik Snell, Karlstad Aikidoklubb
Birgitta Wiggh, Iyasaka Aikidoklubb
4 dan
Leif Brand, Sundsvalls Budoklubb
Laila Fladberg, Göteborgs Aikidoklubb
Anders Heinonen, Enighet
Lars Henriksson, Göteborgs Aikidoklubb
Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb
Andreas Johansson, Enighet
Tommy Rozas, Aikido Dojo Gamlestaden
3 dan
Johan Axelsson, Musubi Löddeköpinge
Lars Hynsjö, Göteborgs Aikidoklubb
Jonas Högberg, Brandbergens Aikidoklubb
Mika Perälä, Linköpings Budoklubb
Michael Sederlin, Iyasaka Aikidoklubb
Patrik Unné, Borlänge Aikidoklubb
2 dan
Daniel Carter, Enighet
Tomas Dahlberg, Sundsvalls Budoklubb
Robert Dahlström, Uppsala Budoklubb
Staffan Enting (f.d. Olsson), Halmstad Aikidoklubb
Michael Foerster, Iyasaka Aikidoklubb
Johan Grufman, Örebro Aikidoklubb
Olle Hollmer, Sundsvalls Budoklubb
Stefan Ide, Aikido Helsingborg
Martin Källström, Linköpings Budoklubb
Christian Lalin, Karlstads Aikidoklubb
Daniel Larsson, Sundsvalls Budoklubb
Moa Lindell, Lunds Aikidoklubb
Sanda Tcacencu, Iyasaka Aikidoklubb



120 Verksamheten 2012

1 dan
Miroslaw Biszczak, Örebro Aikidoklubb
Urban Björn, Tranemo Aikidoklubb
Flora Carlson, Gubbängens Aikidoklubb
Hans-Peter Claesson, Linköpings Budoklubb
Jonatan Eriksson, Linköpings Budoklubb
Roger Eriksson, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Dimitrij Fisun, Iyasaka Aikidoklubb
Emil Frank, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Sofia Frank, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Katarina Gullberg, Nuboko Aikidoklubb
Martin Hansson, Iyasaka Aikidoklubb
Tobias Harms, Karlshamns Aikidoklubb
Anna-Karin Johanson, Sundsvalls Budoklubb
Tony Johansson, Enighet
Hannes Johnson, Göteborgs Aikidoklubb
Ismo Kallio, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Alexander Kirchhoff, Iyasaka Aikidoklubb
Kristin Klasson, Halmstad Aikidoklubb
Ludvig Lidström, Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Joaquin Munoz, Vanadis Aikidoklubb
Nikolina Olofsson-Maksimovic, Iyasaka Aikidoklubb
Rickard Redgård, Lunds Aikidoklubb
Kim Ridell, Renshin Aikido Dojo
Martin Stråle, Halmstad Aikidoklubb
Peter Wohner, Göteborgs Aikidoklubb
Gabriella Wrigholm, Billingens Aikidoklubb

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige.
Shodan
Olle af Klintberg, Hammerdals IF

Ki No Kenkyukai Association Internationale
Joden
Pontus Pedersén, Ki-Aikido Gropens IF
Chuden



121Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Erik Forsell, Ki No Kenkyukai 13
Kurt Fischer, Enköpings Ki-Aikidoförening
Mattias Levin, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Shodan
Maria Holmberg, Ki No Kenkyukai 13
Shoden
Antonio Urriola, Solna Aikido Klubb
Elisabeth Dimitriades, Ki No Kenkyukai 13
Fredrik Andersson, Kõjõ Ki-Aikido Stockholm
Johan Pettersson, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Kristoffer Andersson, Kõjõ Ki-Aikido Stockholm

Aikido. Foto: Magnus Hartman.
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BJJ-förbundet

Svenska BJJ Förbundet har haft ett väldigt aktivt 2012 och
svensk BJJ har befunnit sig på frammarsch på flera fronter.
Antalet medlemsföreningar fortsätter att öka och i nuläget
är 79 klubbar anslutna till förbundet och arbetar för att föra
svensk BJJ framåt både i bredd och spets.

Landslagsverksamheten har fortsatt att utvecklas och
flera landslagsmedlemmar har tagit medalj på internatio-
nella mästerskap, bland dem Tove Södersten (VM-brons,
silver PanAm och guld på Long Beach Open i brunbältes-
klassen -53.5kg ), Janni Larsson (VM-guld i både lilabältes-
klassen -69kg och öppen klass samt guld i WPJJC) och
Maxine Thylin (guld Pan American och guld i Long Beach
Open i lilabältesklassen -58.5kg). Förutom landslags-
samlingar har även ett öppet landslagsläger för lilabälten
och uppåt anordnats.

En förutsättning för att prestera på högsta internatio-
nell nivå är att de nationella tävlingarna närmar sig samma
nivå. Förbundet har därför arbetat idogt under året med att
utbilda domare under ledning av IBJJF:s regelansvarige
Alvaro Mansor. Denna utbildning har skett vid samman-
lagt fyra tillfällen (en gång i Malmö, en gång i Göteborg
och två gånger i Stockholm) och de närvarande domarna
har vid dessa tillfällen blivit uppdaterade på IBJJF:s senaste
regeluppdatering för 2012. Domare som innehar brunt eller
svart bälte har dessutom blivit ackrediterade av förbundet.

Från och med 2012 gäller IBJJF:s regelverk till fullo på
tävlingar sanktionerade av förbundet, även för juniorer.

Förbundet har även arbetat med att underlätta för våra
medlemsföreningar att arrangera tävlingar. Tillsammans
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med en av våra föreningar och hjälpsamma individer från
andra förbund lyckades vi vid Budo & Kampsportsför-
bundets årsstämma avskaffa det obefogade och hämmande
läkarkravet vid tävling. Säkerheten vid våra tävlingar sä-
kerställs nu istället av sjukvårdspersonal med adekvat ut-
bildning.

Förbundet har även arbetat med en översättning av
IBJJF:s regelverk till svenska samt aktivt arbetat för att
regelverket ska vara tydligt och följas av både tävlande,
coacher, domare och supportrar. Ida Hansson har som för-
sta svensk dömt på IBJJF:s London Open och kommer till-
sammans med Marcus Widengren att döma på European
Open i Lissabon, vilket är ett erkännande att våra domare
håller en god internationell nivå och ett kvitto på att svensk
BJJ färdas i rätt riktning.

Förbundet har sanktionerat flera stora och lyckade täv-
lingar under året, men värt att nämna är kanske främst det
RM/SM som arrangerades av Västerås Fight Team. Under
en intensiv tävlingsdag korades flera mästare i såväl ju-
nior-, senior- och veteranklasser. Här nedan följer årets
svenska mästare i BJJ som har belönats med RF:s mästar-
tecken:

BJJ i gröngräset. Foto: Magnus Hartman.
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SM
Damer -58.5kg Maxine Thylin, Nacka Dojo
Damer -69kg Ida Hansson, IF Fight Zone, Stockholm
Damer +69kg, Janni Larsson, IF Fight Zone, Stockholm
Herrar -64kg, Amir Albazi, IF Fight Zone, Stockholm
Herrar -70kg, Paulo Sandsten, Grappling Academy,

Göteborg
Herrar -76kg, Robson Barbosa, IF Fight Zone, Stock-

holm
Herrar -82.3kg Claes Weyde, Hilti BJJ, Stockholm
Herrar -88.3kg Andreas Gustafsson, JJK Samurai, Jön-

köping
Herrar -94.3kg Richard Bohman, VBC Sportcenter,

Stockholm
Herrar -100.5kg Victor Cheng, Gladius MMA IF, Göte-

borg
Herrar +100.5kg Mikael Marffy, VBC Sportcenter,

Stockholm

Junior-SM
Tjejer -60.5kg Angela Sterpu, MMA Alliance, Malmö
Tjejer -65kg Erica Persson, JJK Samurai, Jönköping
Tjejer +65kg Ylva Manwell, JJK Samurai, Jönköping
Killar -58.5kg Antonello Jimenez Osorio, Fightzone

Tyresö
Killar -64kg Rasmus Nolbratt, Nacka Dojo
Killar -69kg Amed Lncir, Gladius MMA IF, Göteborg
Killar -74kg Dakota Kilbride, Halmstad BJJ
Killar -79.3kg Siraj Ali, Frontier MMA, Malmö

I tillägg till detta korades även Veteranmästare samt
Riksmästare i vit/blåbältesklassen. Ett stort grattis till alla
2012 års svenska mästare! Förbundet ser nu fram emot ett
strålande år för svensk BJJ 2013!
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Bujinkanförbundet

Styrelsen
Styrelsen förändrades lite till året 2012, vi fick en ny sekre-
terare och en ny suppleant.

Styrelsemedlemmar 2011
Anne Liljedahl, Bujinkan dojo Linköping, ordförande (om-
val)
Urban Grundström, Tetsu dojo, Stockholm, vice ordför-
ande (omval)
Steven Hellingh, To Nan dojo, Stockholm, kassör (nyval)
Fredrik Borgersen, To Nan dojo, Stockholm, sekreterare
(nyval)
Mats Hjelm, Kaigozan dojo, Stockholm ledamot (omval)
Christian Appelt, Seishin dojo, Göteborg, ledamot (omval)
Ronny Wikh, To Nan dojo, Stockholm, suppleant (omval)
Petter Swedin, Bujinkan dojo Sundsvall, suppleant (nyval)

Det blev en rörig start till att börja med, ordföranden
var i Japan när styrelseåret började och sekreteraren visste
inte riktigt hur han skulle lösa sina uppgifter, men när vi
väl fått ordning på våra ansvarsområden flöt arbetet på
smidigt i gruppen.

Under hösten har mötesdeltagande varit lågt och spo-
radiskt och verksamheten har legat lite på is. De basala bi-
tarna, med hemsidan och att kunna sprida information till
medlemmarna har fortsatt fungera hela tiden.

Läger
Vi upprepade vår succésatsning från förra året och i Okto-
ber gick Sweden TaiKai 2012 av stapeln. Samma instruktö-
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Bujinkan. Foto: Magnus Hartman.
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rer som förra lägret undervisade, Sven-Eric Bogsäter, Dun-
can Stewart, Steve Olsen och Rob Renner.

Vi hade återigen ett högt deltagande, strax över 100
personer kom. De flesta tillresta från olika delar av Sverige,
men även några besökande från Australien, Danmark och
Tyskland.

Det blev ett lyckat läger, med mycket filmat material
som till slut har kunnat distribueras till deltagarna.

Förhoppningsvis kan stafettpinnen gå vidare till nästa
klubb och vi fortsätter denna trevliga tradition, men med
nya instruktörer.

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. Delta-
gandet i dessa läger har har varit lågt över lag, men intres-
set verkar vara på väg uppåt igen.

Vi planerar att fortsätta subventionera våra medlem-
skap för att kunna visa på en av nyttorna med att vara
medlemmar i förbundet.

Klubbar
Under året har Uppsala Bujinkan registrerat sig som ny
klubb. Vi verkar ha tappat ett antal klubbar, i alla fall när
man tittar på röstlängden inför årsmötet. Det är troligen så
att man missat att betala in årsavgiften. Det sänder en sig-
nal till styrelsen att vi behöver bli bättre på att få ut infor-
mationen till våra medlemmar.

Grader
Sverige fortsätter hålla hög nivå och flera har klivit över
10:e dan-strecket. Dessutom kan vi räkna in ett tjugotal gra-
derade till 15:e dan runt om i landet.

Årets tema
Årets tema har varit ”kaname” eller den samanbindande
punkten. Det som utgör essensen av varje teknik och rö-
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relse. Diskussionen har förts kring vad som är det viktiga i
träningen och vad som egentligen är den viktigaste biten i
det vi gör. Ett mer filosofiskt perspektiv och översättning-
arna på vad det innebär har varit många. Mycket intres-
sant!

Internationellt
Många är det som har varit till Japan och tränat under året.
Det har varit möjligt att åka på läger runt om i Europa näs-
tan varje vecka och överlag är de svenska utövarna aktiva
och intresserade av att ta sig runt till olika klubbar.

Tränande
Antalet tränande har i princip varit oförändrat under året,
men medlemsantalet i Bujinkanförbundet har sjunkit mar-
kant, något som relateras till en försämring i informations-
överföringen från styrelsen till våra medlemmar. Något vi
kan förbättra!
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Jujutsufederationen

Ordföranden har ordet
Federationen har under 2012 fortsatt sitt arbete när det gäl-
ler rutiner, administration och verksamhetsinriktning. Ett
arbete med Federationens organisationsföreskrifter har
fortskridit för att tydliggöra arbetsuppgifter inom Federa-
tionen.

Under 2012 har styrelsen verkställt och genomfört en
rad olika projekt. Federationen har skaffat en ny hemsida
och ett Facebook-konto för att förbättra kommunikationen
med medlemmarna. En marknadsföringsfolder finns nu till
medlemmarnas förfogande. Dessa går att få från Federa-
tionen gratis eller ladda ner den från den nya hemsidan
(www.jujutsu.se). Federationen har även inrättat ett ung-
domsråd där ordförande är Johan Osbjer (Göteborg).

Som ordförande för Federationen gläds jag åt de stora
tävlingsframgångarna som ju jutsun hade under 2012. Det
är med stor glädje jag ser att vår idrott äntligen uppmärk-
sammas massmedialt i tv, dagspress och kvällstidningar.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio protokollförda möten. Det första
mötet efter årsmötet var fysiskt, de övriga har skett via
Skype. Allt detta för att minska kostnaderna kring mötena.
Protokollen läggs ner i dropboxen för snabbare granskning
av justerarna och ordföranden.

Nya klubbar
Landskrona Ju-jutsuklubb Kai
Kempo Ju-jutsu Academy, Katrineholm
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Nyköpings Bushidoförening
Gon Kwon YuSul, Stockholm

Internationell verksamhet
Gunnar Hoffsten
Deltagare vid Ju-jitsu European Unions (JJEU) kongress,
Genoa i Italien den 10/5
Revisor i JJEU under 2012
Deltagare vid Ju-jitsu International Federation (JJIF) tek-
niska kongress, Wien i Österrike 28/11
Deltagare vid Ju-jitsu International Federation (JJIF) kon-
gress, Wien i Österrike 29/11
Jesper Kedjevåg
Deltagare vid Ju-jitsu International Federation (JJIF) kon-
gress, Wien i Österrike 29/11
Tobias Back
Deltagare vid Ju-jitsu International Federation (JJIF) kon-
gress, Wien i Österrike 29/11
Bertil Bergdahl
Sekreterare i JJIF’s domarkommitté

Gunnar Hoffsten

Federationsstyrelsens arrangerade läger
Svenska Jujutsufederationen inbjöd den 21 april genom
Bertil Bergdahl till läger i Hontai Yoshin Ryu. Soke var
Kyoichi Muneori Inoue.

På japanskt vis genomfördes ingen uppvärmning så
direkt efter inhälsningscermonin visade Soke den första
tekniken och förklarade att Hontai Yoshin Ryu främst byg-
ger på kata. I denna stil fokuserar man mycket på detaljer
som steg och riktningar, alla grepp och rörelser ska utföras
så mjukt att uke inte hinner reagera.

Vansbro Ju-jutsuklubb arrangerade genom Lizzie och
Henrik Säljgård.

Ola Johansson
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Sportrådet
Tävlingsverksamheten under 2012 bestod av Wernamo
Open, Göteborg Open, Småland Open, Scandinavian
Open, Jutsu Fighting League (JFL) 1, Varberg Cup, JFL2
Nordic Cup och SM/JSM. Fler klubbar har visat sig på
startlistorna, även om antalet aktiva inte ökat så mycket
märks det ökade intresset. Tävlingsverksamheten är stil-
oberoende och stilövergripande på ett sätt som ingen an-
nan del av vår idrott. Det är inspirerande att så många bör-
jat förstå det och blir en del av verksamheten.

Den svenska jujutsuligan avslutades och det nya pro-
jektet med Jutsu Fighting League (JFL) startade. I projektet
ingår en helhetsplan för tävlingsverksamheten och till det
anpassade rutiner och organisation. När projektet är klart
kommer den delen av vår verksamhet på ett helt annat sätt
än i dag vara självförsörjande genom sponsring och
reklamintäkter. För att nå dit krävs ekonomiska resurser
och hårt arbete. Under året har mycket arbete lagts ner men
tyvärr har bristen på pengar gjort att vi inte kommit dit vi
önskat.

Under året ökade intresset att prova tävlingsträning.
Landslaget hade flera öppna läger, traditionella läger hade
tävlingsinstruktörer och introduktionsläger genomfördes
på flera håll. Det största och det bredaste projektet var Sol-
stadslägret i Karlstad där deltagare var från sex år till grå-
håriga seniorer, nybörjare till elit. Ett mycket bra läger.

Sportrådet har tillsammans med landslaget även arbe-
tat med elitutveckling och samarbete med andra kamp-
sporter genom Riksidrottsförbundet (RF) på Bosön. Riktigt
bra att få ta del av hur andra gör och få inspiration för egna
lösningar. RF stod även för riktigt bra föreläsningar. En av
de saker som RF kräver av elitsatsande idrotter är en
utvecklingstrappa och kravanalys. Detta är något som ska
vara en hjälp för våra aktiva och tränare att förstå vad som
krävs för att kunna tävla på högsta elitnivå. Arbetet med
att göra dessa dokument bättre och för uppgiften mer an-
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passade påbörjades på Bosön. Vi var ett tiotal instruktörer
som träffades och med hjälp av RF kom arbetet igång. Mål-
et är att arbetet breddas så fler tränare blir en del av projek-
tet under 2013 och att resultatet kommer på hemsidan samt
som en del av fortbildningen av instruktörer.

Ett stort tack till alla som arbetat med att göra vår idrott
bättre under det gångna året. Ett extra stort tack till Dario
Lopez-Kästen i Göteborg för allt arbete och engagemang i
Sportrådet 2011-2012.

Sammanfattningsvis har det varit ett bra år på många
sätt. Stora tävlingsframgångar för våra elitidrottare, fler
aktiva klubbar och många spännande projekt på gång.

Sportrådet: Jesper Kedjevåg (jan-mars), Växjö, Mike
Lundh, Karlstad, Jonathan Askersjö, Sollentuna, Dario Lo-
pez-Kästen, Göteborg och Mikael Bengtsson, Varberg.

Mikael Bengtsson

Solstadslägret
Ett stilövergripande läger med inriktning mot tävlings-
träning för alla. Lägret besöktes av 73 deltagare från 17
olika klubbar och åtta olika stilar. Dessutom kom deltagare
från Norge till lägret. Den yngsta deltagaren var 5,5 år och
den äldsta var över 55 år. På lägret deltog både män och
kvinnor med funktionshinder, en av dem var guldmedaljör
i Paralympics.

Mike Lundh

Landslaget
2012 satsade landslagsledningen på projektet ”Framtid”.
Projektet går ut på att förstärka juniorlandslaget och ge
dem bättre tränings- och utvecklingsmöjligheter. Senior-,
duo- och juniorlandslaget slogs ihop och alla landslags-
läger (förutom uppladdningsläger inför ett stort mäster-
skap) är öppna.

Juniorerna tävlade flitigt under 2012 vilket på JEM i
Genoa resulterade i ett guld till Isabelle Vistam, brons till
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Johanna Sand samt till Fredrik Widgren och en femte plats.
Även på German Open var det många juniorer på plats.
Där blev det ett silver och ett flertal femteplatser. Genom-
snittsåldern på juniorlandslaget är 16,6 år.

Satsningen på seniorerna vid VM i Wien gav en
mycket bra utdelning. Det blev det bästa resultatet sedan
2008 med ett silver, ett brons, två femte- samt en sjunde-
plats. Två fighters kvalificerade sig till World Games, Sara
Widgren (rankad tvåa i världen) samt Fredrik Widgren
(rankad trea i världen). Sverige skördade även stora fram-
gångar på två prestigefyllda turneringar med två guld och
ett silver vid Paris Open samt ett guld och två brons vid
Hamburg Open. Genomsnittsåldern hos seniorerna är 23,7
år vilket tyder på en bra blandning av unga och mer er-
farna fighters.

2012 innehöll fem landslagsläger i kamp, ett i Dan-
mark, tre öppna jujitsuläger samt ett rent judoläger. Där-
utöver hade duolandslaget tre öppna läger. Sverige har
inlett ett närmare samarbete med det danska och det öster-
rikiska landslaget i både kamp och duo.

Resultat
Paris Open
Guld: Sara Svensson
Silver: Sara Widgren, Mikael Marffy
Newaza
Guld: Mikael Marffy
Silver: Sara Widgren

Femte plats till Johanna Sand, Fredrik Widgren, Karl
Dahlgren. Fredrik tog även en femteplats i tävlingsformen
Newaza.

Hamburg Open
Guld: Mikael Marffy
Brons: Sara Widgren, Sara Svensson, Joakim Wallberg
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Femte plats till Karl Dahlgren, Christoffer Druvgarden
och Norma Jansson

Europa Cup
Under 2012 bestod landslagsledningen av följande perso-
ner:
Mikael Kuntz (Förbundskapten)
Rob Haans (Huvudcoach)
Isabelle Sarfati (Duocoach)
Joakim Vistam (Juniorcoach och assistent till Rob Haans)
Maria Widegren (Medicinsk ansvarig)

Vid både de nationella och de internationella tävling-
arna har det alltid varit minst två medlemmar i landslags-
ledningen närvarande.

Mikael Kuntz

Domarrådet
Niclas Sjöberg var domare under VM i Wien 28/11-2/12.

Styrelsen
Under 2012 har styrelsen för Svenska Jujutsufederationen
bestått av:
Ordförande: Jesper Kedjevåg, Växjö
Vice ordförande: Tobias Back, Köping
Kassör: Nico Christoforidis, Värnamo
Sekreterare: Irene Brändström, Nordmaling
Ledamot: Mikael Olsson, Ronneby
Ledamot: Henrik Andersson, Kalmar
Suppleant: Monika Billger, Hisings-Kärra
Suppleant: Isabelle Sarfati, Stockholm

Valberedning
Dan Andersson (sammankallande)
Ola Johansson
Helena Hugosson
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Övriga funktionärer
Sportråd: Mike Bengtsson
Domarråd: Dan Andersson
Stilsamordnare: Gunnar Hoffsten
Internationell verksamhet: Gunnar Hoffsten
Landslagskapten: Mikael Kuntz
Landslagscoach, kamp: Rob Haans
Landslagscoach, duo: Isabelle Sarfati
Landslagscoach, junior/ungdom: Joakim Wistam

Ju-jutsu. Foto: Magnus Hartman.
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Capoeira. 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 styrelse-
arbete. Det är varken tvång eller skyldighet att presentera
en verksamhetsberättelse eller att ingå i styrelsearbetet,
men dock en rättighet.

Capoeira
Grupp Capoeira Guanabara
Förra året överträffades alla förväntningar med Capoeira
Encounter. Vi lyckades att få ihop capoeira mestrer, in-
struktörer, elever från olika grupper. Det var härlig stäm-
ning på träningarna och på mötena under de lärorika
capoeiradagarna. Deltagarna blev nöjda med upplägget
och de olika workshops som erbjöds under fyra dagar. Folk
kom från Sverige, Kanada, Brasilien, Belgien, USA, Tysk-
land, Tjeckien och Österrike. Vi jobbar stenhårt med jäm-
ställdhet och varje år märker vi att det blir nästan lika
många tjejer som killar i gruppen, vilket innebär att tjejer
som vill fortsätta och utveckla sig vidare blir capoeira-
instruktörer.

Grupp Capoeira Volta Ao Mundo
2-4/3 Workshop med M. Tubarão och Mestre Pena. Elever
från flera av CVM:s grupper runt om i Sverige träffades för
att träna och umgås tillsammans. Mestre Pena var inbjuden
med elever från Spanien och en live-cd spelades in.

25/6-25/7 Brasilienresa. Mestre Tubarao ordnade i
vanlig ordning en gruppresa till Brasilien och besökte
bland annat Campinas, Rio och Salvador. Det blev mycket
capoeiraträning och inblick i den brasilianska kulturen.
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19/8 Uppvisning på Kulturkalaset. Svenska Budo &
Kampsportsförbundet ordnade en gemensam plats i Träd-
gårdsföreningen för alla kampsporter som vill visa upp sin
verksamhet. Vi deltog och hade uppvisning och prova på-
aktiviteter under dagen.

12-14/10 CVM Open. CVM under ledning av Mestre
arrangerar CVM open för tredje året i rad. Evenemanget
var öppet för alla capoeiragrupper och stilar. Flera gäst-
instruktörer bjöds in från Sverige, Norge och övriga Eu-
ropa.

10-11/11 Workshop på ungdomsförening i Horred.

Capoeira Sem Fronteiras
25-26 maj samordnades för första gången Capoeiraspel för
barn. Det blev två lyckade dagar med välfyllda workshops
som uppskattades av både barn och vuxna. Tillfällena att
dela kunskaper blev en uppskattad möjlighet för alla delta-
gare.

5-7/10 workshop med olika instruktörer och Mestrer.
Med gradering som avslutning.

24-25/11 arrangerade Tjeckien EM. Professor Dodô
och Mestre Dimola fick äran att vara domare vid EM som
representanter från Sverige.

2012 var ett år med mycket härlig stämning på trän-
ingarna och på de olika möten vi hade under det härliga
och lärorika året tillsammans med de olika grupperna.

Rodolfo Goes,
styrelseledamot i Svenska Kampsportsförbundet

och ansvarig för Capoeira i Sverige.

Glima
Nationella mästerskap
Årets SM var extra spännande eftersom resultatet utgjorde
ranking och officiell uttagning till EM i traditionell brott-
ning 2013. Pontus Jansson (IK Sparta) blev svensk mästare
i Byxtag, medan Joan Lundh (IK Sparta) blev svensk mäs-
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Glima. Foto: Magnus Hartman.
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tare både i Ryggtag och Lösa tag. De fyra bästa glima-
brottarna har följande ranking (med internationell vikt-
klass inom parentes): 1. Joan Lundh (68 kg). 2. Pontus Jans-
son (81 kg). 3. David Lundholm (90 kg). 4. Patrik Jansson
(74 kg).

Internationell verksamhet
I samband med EM i traditionell brottning på Island 2013
har samarbetet med International Federation of Celtic
Wrestling återupptagits och vi strävar att få en styrelsele-
damot i denna organisation.

Framtida verksamhet
Om sanningen skall fram, är det minimalt intresse för

Glima i Sverige. Det finns endast verksamhet i tre klubbar
och utvecklingen visar en nedåtgående tendens med allt
mindre som tränar denna urgamla idrott. Detta innebär att
drastiska åtgärder måste till för att öka intresset och därför
har merparten av 2012 års träningsverksamhet varit kon-
centrerad på framgång i internationella tävlingar, vilket
förväntas ge positiva resultat de kommande åren.

Dessutom läggs stort hopp till boken ”Nordic Military
rough’n’tumble – traditional Scandinavian warrior wrest-
ling” som utkommer 2013 i samband med Gymnastisk och
Idrottshögskolans 200-årsjubileum och innehåller brott-
ningsmanualen som P. H. Ling utarbetade tillsammans
med Gustaf von Heidenstam. Denna manual skrevs 1842
och publiceras nu för första gången, vilket kan bidra till
ökad insikt för glimans anor som militärt självförsvar. In-
blandade i detta projekt är Jarmo Majorin (foto), Pontus
Jansson (teknikutförande) och Lars Magnar Enoksen (text
och teknikutförande). Den ges ut på engelska eftersom det
internationella intresset är större än det inhemska.

Lars Magnar Enoksen,
ansvarig för Glima i Sverige

och ordförande i Svenska Kampsportsförbundet
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Kendoförbundet

Svenska Kendoförbundet Centralt
Styrelse och förtroendevalda
Den 24 mars 2012 hölls Förbundets årsstämma. Vid mötet
valdes en styrelse med följande sammansättning:

ordförande Anette Persson Sunje
sekreterare Emma Sviestins
kassör Anders Bergström
Ledamöter:
Iaido Jonas Hasselhuhn
Jodo Sida Yin
Kendo Jussi Mylluoma
Kyudo Sara Westlin
Naginata Kirsi Höglund
Peter Höglund
En ledamotspost blev vakant.

Till revisorer valdes Mikael Tagai och Olle Elias.
Till valberedningen valdes Takao Momiyama och

Monika Lundström med Mats Wahlqvist som sammankal-
lande.

Jonas Hasselhuhn valdes vid det konstituerande mötet
som vice ordförande, under november avstod han från
uppdraget och Peter Höglund tog över.

Under året har följande personer adjungerades till
olika arbetsuppgifter:

Anette Persson Sunje Graderingsregistret
Anette Persson Sunje Regelansvarig
Emma Sviestins Webmaster
Peter Höglund Dokumentansvarig
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Peter Höglund Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund Mångfald
Joachim Persson Anti-Doping Representative

mot IKF

Möten
Under året har Förbundet haft 16 styrelsemöten (varav fem
per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter års-
mötet 24/3. En översyn har gjorts av styrdokument,
graderingsregler och tävlingsdirektiv.

Styrelsen fanns representerad på SB&Ks stämma med
Anette Persson Sunje och Anette deltog även på Kamp-
sportsgalan.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls
23 maj och Internationella Kendoförbundets (FIK) årsmöte
hölls 24 maj i samband med Kendo-VM i Italien. Ordfö-
rande Anette Persson Sunje representerade på bägge.

Anette representerade även vid Iaido-EM i Stevenage,
England 26-28 oktober.

Enligt FIKs årsmöte 2012-05-24 beslutades att alla med-
lemsländer ska ha en kontaktperson i FIK Anti-Doping
Committee varför Joachim Persson 2012-09-22 adjungera-
des till posten.

International Kyudo Federation General Assembly
hölls den 24 juli och European Kyudo Federation General
Assembly hölls den 25 juli i Paris och Sara Westlin repre-
senterade.

European Naginata Federation (ENF) General Assemb-
ly skedde 8 november, Kirsi Höglund representerade
svensk naginata.

Kirsi Höglund har avgått som kassör i ENF .

Medlemmar
Vi har ett medlemsantal via klubbarna på 916 personer och
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följande nya klubbar har tillkommit under året:
Trelleborgs Budokai IF
Nyköping Bushidoförening

Graderingar
Följande Dangraderingstillfällen har hållits i Sverige:

2011-05-27, Iaido-SM
2011-07-06, Jodo, Båstad
2011-07-07, Iaido, Båstad
2011-10-21, Stockholm Kendo Open

Följande antal personer har graderat Dangrad 2012:
4 Dan 3 Dan 2 Dan 1 Dan

Iaido 1 3 6 7
Jodo 1 3
Kendo 1 5 7 10
Kyudo 1 7 2
Naginata 2 2

För detaljer om personerna som graderats hänvisas till
Svenska Kendoförbundets verksamhetsberättelse för 2012.

Mästerskap iaido
SM
SM skedde i Västervik 26-27 maj och arrangerades av tre
klubbar, Västervik Judoklubb, FSKA och Tonbo dojo. 37
deltagare från 13 klubbar tävlade i fyra klasser samt lag.

Resultat individuellt
Mudan
Guld - Johan Rönndahl (Sölvesborgs Budosällskap)
Silver - Magnus Mohell (Glimminge Budokan)
Brons - Astrid Öman (FSKA), Eric Johansson (Falkenbergs
Judoklubb Iaido)

Shodan
Guld - A. Caiza Wranning (Falkenbergs Judoklubb Iaido)
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Silver - Maria Engqvist (FSKA)
Brons - Jonas Engman (Falkenbergs Judoklubb Iaido),  Ga-
briel Grünberg (Komaki Iai- Kendoförening)

Nidan
Guld - Joel Bergmark (Shimbukan Skellefteå Budoklubb)
Silver - Andreas Bergqvist (Komaki Iai- Kendoförening)
Brons - Hannes Ovrén (Linköpings Budoklubb), Fredrik
Broman (Sölvesborgs Budosällskap)

Sandan
Guld - Patrik Almqvist (Glimminge Budokan)
Silver - Jesper Waldestål (Falkenbergs Judoklubb Iaido)
Brons - Mattias Jansson (Linköpings Budoklubb), Caroline
Ovrén (Linköpings Budoklubb)

Resultat lag
Guld - Falkenberg 2 (Jonas Engman, Johan Andersson,
Jesper Waldestål)
Silver - FSKA (Maria Engqvist, Astrid Öman, Astrid Theu-
tenberg)
Brons - Glimminge (Patrik Almqvist, Magnus Mohell, Hå-
kan Andersson)
Brons - LBK1 (Caroline Ovrén, Mattias Jansson, Hannes
Ovrén)

EM
19:e Iaido-EM hölls i Stevenage, UK 27-28 oktober.

Iaidolandslaget bestod av:
Mudan: Johan Rönndahl, Astrid Öman
Shodan: Caiza Wranning, Jonas Engman
Nidan: Joel Bergmark, Fredrik Broman, Reserv: Hannes
Ovrén
Sandan: Patrik Almqvist, Jesper Waldestål, Reserv: Caro-
line Ovrén
Yondan: Sida Yin, Mattias Jansson
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Takao Momiyama, högt respekterad iaidolärare, mottar priset Årets
traditionella utövare på Kampsportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.
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Godan: Matti Pajaujis, Martin Lindgren, Reserv: Christian
Lund

I lagtävlingen bestod laget av: Jesper Waldestål, Patrik
Almqvist, Mattias Jansson, Sida Yin. Reserv: Joel Bergmark

Landslagsledningen bestod av:
Matti Pajajuis – Coach
Caiza Wranning - Manager
Martin Lindgren - Kapten

Resultat:
Godan brons - Martin Lindgren
Nidan brons - Joel Bergmark
Shodan brons - Caiza Wranning Almén
Mudan silver - Astrid Öman
Lag brons - Sida Yin, Mattias Jansson, Patrik Almqvist och
Jesper Waldestål
Fighting spirit tilldelades Jonas Engman (shodan)

Två svenska domare deltog vid EM. Takao Momiyama
och Kazuhiro Komaki.

Jodo
SM
2012 års Jodo-SM arrangerades av Glimminge Budokan i
samarbete med Shobukan och FSKA, den 15:e och 16:e sep-
tember i Skillinge. Fyra klubbar var närvarande, med totalt
15 deltagare.

Resultat
Mudan
Guld - Johan Andersson (Falkenbergs Judoklubb)
Silver - Patrik Almqvist (Glimminge Budokan)
Brons - Olof Fransson (Shobukan), Fredrik Broman (Glim-
minge Budokan)
Dan
Guld - Jesper Waldestål (Falkenbergs Judoklubb)
Silver - Christian Strandberg (FSKA)
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Lag
Guld - FJK
Silver - Glimminge
Brons - Shobukan lag 2
Fighting Spirit: Andreas Holst (Trelleborgs Budokai)

EM
Det elfe Jodo-EM ägde rum 31 augusti – 2 september i Brys-
sel, Belgien.

Jodolandslaget bestod av
Mudan: Johan Andersson, Maria Engqvist
Shodan: Christian Strandberg
Nidan: Jesper Waldestål
Yondan: Sida Yin

Landslagsledningen bestod av
Takao Momiyama - Coach
Peter Hellberg/Sida Yin - Manager

Resultat
Mudan, Guld - Maria Engqvist
Shodan, Brons - Christian Strandberg
Yondan, Guld - Sida Yin
Lag - Brons

Svensk domare var Takao Momiyama, 7 dan.

Kendo
SM
SM arrangerades av Wäsby Kendoförening 1-2 december
2012.

Resultat:
Herrar, individuellt
Guld - Henrik Johansson (Wäsby Kendoförening)
Silver - Jimmy Cedervall (KFUM Uppsala Kendo)
Brons - Christoffer Halla (FSKA)
Brons - Jun Yamazaki (FSKA)
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Damer, individuellt
Guld - Michiko Komaki (Wäsby Kendoförening)
Silver - Signe Grennwall (Huskvarna Kyokushin Karate-
klubb)
Brons - Fanny Lindström, Shimbukan Skellefteå Budo-
klubb
Brons - Maja Vågberg (IKSU)
Juniorer, individuellt:
Guld - Signe Grennvall (Huskvarna Kyokushin Karate-
klubb)
Silver - Ivar Bengtsson (Stockholm Södra Kendo)
Brons - Sara Hugner (Wäsby Kendoförening)
Brons - Johan Finn Rydberg (Stockholm Södra Kendo)
Lag
Guld - Wäsby Kendoförening
Silver - KFUM Uppsala Kendo
Brons - FSKA
Brons - Shimbukan Skellefteå Budoklubb

VM
VM hölls i Novara, Italien 25-27 maj.

Kendolandslaget bestod av:
Herrar: Jun Yamazaki, Juan-Sebastian Sato-Folatre,

Jimmy Cedervall, Josef Segerstedt, Ambjörn Holmqvist,
Henrik Johansson, Göran Gutiérrez-Aranda.

Damer: Micaela Ahlstam, Maja Vågberg, Klara Dahl-
berg, FannyLindström, Michiko Komaki.

Landslagsledningen bestod av
Kumi Sato – Coach
Bertil Rosenberg - Manager
Christian Strandberg - Assistant Manager
Svensk domare på plats var Mats Wahlqvist 7 dan

Renshi.
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Kyudo. Foto: Magnus Hartman.
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Kyudo
SM
SM arrangerades av Issha Kyudo Kai Uppsala Kyudo-
förening den 28 oktober i Fyrishov, Uppsala.

Domarpanelen bestod av Roger Persson, Sara Westlin
och Karl Mårtens.

Resultat individuellt:
1. Tommy Radesäter (Seikyukai Kyudo Förening)
2. Uwe Klosa (Issha Kyudo Kai)
3. Magnus Alaeus (Seikyukai Kyudo Förening)

Resultat lag:
1. Seikyukai-1 (Laszlo Hennyey, Rolf Svensson, Tommy
Radesäter)
2. Seikyukai-2 (Arne Högberg, Helena Höglund, Andrea
Hennyey)
3. Issha (Knut Högvall, Per Ybo, Monica Lundström)

Naginata
SM
Inget SM genomfördes 2012.

EM
EM hölls i Prag 10 november.

Naginatalandslaget bestod av
Herrar shiai: Philip Mattsson
Damer shiai: Kirsi Höglund
Resultat: Inga svenska medaljer.

Övrigt
Under Kampsportsgalan 2012 utsågs Takao Momiyama
Sensei till årets traditionella utövare.
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Kickboxningsförbundet
Håkan Ozan, Ordförande

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2012
(Siffror inom parentes är skillnaden mot föregående år.)
Full Contact (FC): 9 (+2)
Low Kick (LK): 19 (-16)
K1-style (K1): 88 (+33)
Light Contact (LC): 72 (-165)
Kick Light (KL): 278 (+238)
Junior Kickboxning (JK): 0 (-1)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 0 (0)
Totalt: 467 (+92, +25%)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 7 (0)

2012 blev ett rekordår för svensk kickboxning i form av
genomförda matcher. En total ökning med 25% från året
innan innebär flest antal kickboxningsmatcher genomförda
under ett år någonsin i Sverige. Efter en svag minskning
under 2010 och 2011 steg tävlandet till ny rekordnivå 2012
(se illustrationen).

Trots att tävlingsantalet har ökat markant ökade ändå
inte det totala antalet RSC-H (KO), vilket gav att det pro-
centuella antalet minskade från 1,8% 2011 till 1,5% 2012.
Detta kan tolkas som ett väl genomfört arbete av tävlings-
ledningen hos förbundet, bra matchmaking hos arrangö-
rerna, samt gott öga och bra erfarenhet hos de svenska
ringdomarna.
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De största förändringarna inom disciplinerna har skett
inom KL, LC och K1. Disciplinen Kick Light (KL) ökade
med makalösa 600% under året! Till viss del kan det säker-
ligen tillskrivas att KL infördes som landslagsdisciplin
under 2011 samt att det svenska landslaget skördade stora
framgångar i VM under samma år. Detta skapade stor syn-
lighet för disciplinen, vilket kan ha bidragit till genom-
slaget under året. Med stor sannolikhet har då KL tagit
andelar från Light Contact (LC) som under 2012 sjönk dras-
tiskt jämfört med 2011. Detta trots stora framgångar i VM
även i LC. Disciplinen K1 fortsätter att plocka andelar av
Low Kick (LK) som sjönk till nya bottenrekordet 19
matcher. K1 ökade med starka 60%.

Svenska Mästerskapen 2012
2012 godkände styrelsen för SKF ett förslag att dela upp de
svenska mästerskapen i två mästerskap – ett för lätt-
kontaktsdisciplinerna LC och KL samt ett för fullkontakts-
disciplinerna K1, LK och FC. Detta gav två mycket välbe-

Tävlingsstatistik 2007-2012. Totalt antal matcher inom SKF.
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sökta mästerskap, varav lättkontakts-SM hölls i Ängelholm
med hjälp av arrangören Ängelholms Kickboxnings-
förening och fullkontakts-SM i Stockholm med hjälp av
arrangören Stockholm Kickboxningsförening.

PRO
Under 2012 fick den professionella kickboxningen sitt stora
genomslag i Sverige. Flertaget galor genomfördes och ut-
valda SM-finaler i fullkontakt gick under pro-regler. Dess-
utom fick Sverige glädjen att för första gången någonsin ha
pro-titelmatcher på svensk mark och vi fick dessutom se
flera svenskar bärga hem proffsbälten. Följande titlar togs
under året:

Världsmästare WKN K1 -57 kg, Maria Elin Olsson –
Södermalms Shaolin Förening.

Världsmästare WAKO PRO K1 -52 kg, Therese Gun-
narsson – Garuda Muaythai.

Europamästare WKN K1 -88,5 kg, Sadibou Sy – Wasa
Kampsportcenter.

Landslag
EM 2012 hölls i Turkiet för disciplinerna K1, LK och LC
samt i Rumänien för KL. Sverige skickade nio i svensk
landslagsuniform till Turkiet samt fyra till Rumänien. Ty-
värr gick Sverige medaljlöst från EM i KL, men lyckades ta
tre medaljer totalt i K1, LK och LC genom följande delta-
gare:

K1 -56 kg, EM-silver till Maria Elin Olsson – Söder-
malms Shaolin Förening

LK -60 kg , EM-silver till Kristin Skante – Fighter Kick-
boxningsförening

LC -84 kg, EM-brons till Olof Pettersson – Fighter Kick-
boxningsförening

Landslagsledningen bestod 2012 av följande trupp:
Landslagsansvarig – Magnus Segerberg, West Coast

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

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

Landslagskapten LK, K1 – Hayes Jemide, Södermalms
Shaolin Förening

Landslagscoach LK, K1 – Roberto Laiolo, Malmö
Boxing Academy

Elitarbete
Under 2012 hyrdes en konsult in för arbetet med en så kal-
lad grenprofil för sporten. Detta arbete gjordes tillsammans
med förbundets elitgrupp och landslagsledning och resul-
terade i ett dokument som beskriver vad man ska träna,
och hur man ska träna, för att kunna nå elitnivå i kick-
boxning. Det beskriver också mätmetoder för att kontrol-
lera sin utveckling på nödvändiga områden.

Detta arbete har också varit underlag för en kravprofil
för landslaget. Denna kravprofil tillämpades på genom-
förda landslagsläger på Bosön och en databas med mätre-
sultat har upprättats.

Domarutbildningar
Det genomfördes en ringdomarutbildning under året och
tre stycken poängdomarutbildningar fördelade över Äng-
elholm, Göteborg och Stockholm.

Styrelse 2012
Ordförande – Håkan Ozan
Vice Ordförande – Björn Rhodin
Sekreterare – Magnus Segerberg
Kassör – Linda Weinitz
Ledamot – Karin Edenius
Ledamot – Martin Eisengarten
Suppleant – Anders Carlsson
Suppleant – Kim Möller
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Operativa roller 2012
Tävlingsansvarig: Martin Eisengarten
Kommunikationsansvarig: Karin Edenius
Landslagsansvarig: Magnus Segerberg
Ringdomaransvarig: Martin Eisengarten
Poängdomaransvarig: Mikael Bergh
Graderingsansvarig: Björn Rhodin
Utbildningsansvarig: Björn Rhodin
PRO-ansvarig: Håkan Ozan
Teknikansvarig: Per Kjellgren
Rankingansvarig: Tony Berglund

Kickboxning. Foto: Magnus Hartman.
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Wushu – sanshou. Foto: Magnus Hartman.
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Kung fu & Wushuförbundet
Peder Finnsiö, ordförande

Verksamhetsåret 2012 har präglats av en nystart för för-
bundet. Styrelsen är till stora delar förnyad, med ny ordfö-
rande (undertecknad).

Omvärlden förändras, och profilen av wushu som in-
ternationell idrott håller också på att förändras och bli tyd-
ligare. Vi har fått in fler medlemmar utanför styrelsen i
förbundsarbetet, och vi ser gärna ännu fler som engagerar
sig i utvecklingen av wushu i Sverige. Det finns mycket att
göra!

Namnbyte
Styrelsen har under 2012 koncentrerat sig på det struktu-
rella. Vi har fokuserat på att få en tydlig organisation på
plats, som kan hantera och administrera kärnverksamheten
wushu.

Som vi vet är wushu det formella namnet på den inter-
nationella tävlingsidrotten. Men begreppet används också
för att beskriva mycket av det som sorterar under kinesisk
kampsport/kampkonst i alla möjliga former, stilar och tra-
ditioner, både traditionellt utövande och samtida.

Förbundet fokuserar främst på att förvalta och admi-
nistrera den idrottsliga och tävlingsmässiga aspekten, även
om traditionen och kulturen också är ett mycket välkom-
met inslag.

Begreppet kung fu är betydligt mer känt bland allmän-
heten, vilket gör att vi måste ta vara även på det. Som ett
led i att bli tydligare har en enig styrelse stått bakom och
genomfört namnbytet till Svenska Kung fu & Wushu-
förbundet.
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Ekonomi
Styrelsen har fortsatt att beta av det underskott som upp-
stått under tidigare år. Det här året har vi hållit vår budget
och gjort ett plusresultat, vilket innebär att tidigare års
underskott nu helt är borta.

Vår huvudsakliga intäkt är medlemsavgifter. År 2012
hade vi 2 687 medlemmar, vilket är en minskning sen tidi-
gare. Vi satsar dock framåt och hoppas att vi får möjlighet
att växa.

Landslaget
Det är viktigt att få en tydlig och fungerande landslags-
organisation på plats. Genom att skapa en ny struktur, med
ny landslagschef, har vi lyft blicken och skapat tydliga och
klara villkor för elitverksamheten och landslaget. Det är en
viktig förutsättning för hur man ska arbeta med kom-
mande talanger, samt med de mål och krav som finns för
elitsatsningar i klubbarna och medverkan i landslaget.

Tävlingsverksamheten
Styrelsen ser som sin uppgift att både utveckla och stödja
tävlingsverksamheten. Som ett led i detta har vi skapat
Sanshou cup, ett tävlingssystem där man med även genom
mindre lokala tävlingar kan ingå i ett större sammanhang,
i form av rankingpoäng som är gemensamma för hela lan-
det.

En generell tävlingskalender är också framtagen, med
en överblick över årets viktigaste tävlingar som utgångs-
punkt för planering av träning och tävling.

Evenemang
Förbundet har varit engagerade i två större evenemang
under 2012. Stockholm Kung fu festival, med både interna-
tionella tävlingar och uppvisningar, och Allt för hälsan på
Stockholmsmässan. Båda dessa tillställningar fick mycket
uppmärksamhet och bidrog till att öka intresset för wushu.
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Sanshou. Maria Elin Olsson och Nils Widlund. Foto: Tobias Regell.

Stockholm Kung fu festival fick också uppmärksamhet
internationellt, vilket bidrog till att sätta Sverige på
wushukartan. I samband med tävlingen under festivalen
lanserades Sanda Pro, ett nytt regelverk för professionell
sanda.

Internationella kontakter
Då Sverige är ett litet land och wushu är en liten idrott i
Sverige, är internationella relationer och utbyten mycket
viktiga för sportens utveckling. Genom regelbundna kon-
takter med CWuF (Kinesiska Wushuförbundet) och IWuF
(Internationella Wushuförbundet) har förbundet också
stärkt relationerna med Kina, vilket vi hoppas kommer att
ge positivt resultat framöver.

Tävling
Tävlingsmässigt har vi hävdat oss väl, med två EM-brons i
Sanshou under 2012. Vi hoppas att 2013 även det blir ett
framgångsrikt år, och att svensk wushu fortsätter att
blomstra!
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Kyokushin. Foto: Magnus Hartman.
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Kyokushinförbundet

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

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

Ordförande: Virpi Alajarva, Skövde
Vice ordförande: Jens Karlsson, Skellefteå
Kassör: Henrik Jacobson, Älmhult
Sekreterare: Gunilla Kanrell, Örebro
Ledamot: Karin Airaksinen, Stockholm
Ledamot: Mats Tverin, Stockholm
Ersättare: -

Allmänt
Under året har arbetet med en ny hemsida och en ny de-
sign påbörjats. Fokus har varit att ge en mer modern design
och enklare administrering för att kunna erbjuda en mer
levande hemsida som är naturlig att besöka för all informa-
tion rörande Kyokushinförbundets verksamhet. Styrelsen
tog fram en ny logga med hjälp av Tobbe Johansson i Gö-
teborg.

Läger
I juni arrangerade Skokloster Kyokushin det uppskattade
barnsommarlägret för fjärde gången. Vi kan glädjande nog
börja kalla detta läger en årlig tradition och ser ett stort in-
tresse hos barn och juniorer att delta på lägret.
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Tävlingsverksamhet
Vi har stabiliserat antalet barn- och juniortävlingar i Sve-
rige. Under året har tio tävlingar sanktionerats varav fem
var barn- och juniortävlingar. Utöver detta har våra barn,
juniorer och seniorer tävlat internationellt.

SM i kyokushin
Eftersom någon överenskommelse inte har kommit stånd
med Karateförbundet ligger SM i kyokushin på is. Styrel-
sen för Kyokushinförbundet har påbörjat arbetet med att
tills vidare återstarta tävlingen Kyokushin öppna.

Nytt regelverk
De nya barn-, ungdoms-, kadett-, och juniorreglerna har
implementerats och testats i ett flertal tävlingar under året.
Största utmaningen har varit att få ihop deltagare till de
olika viktklasserna.  Totalt arrangerades sex tävlingar som
riktade sig mot unga fighters.

Elit kumite
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 2012 fortsatt ta del av
RF:s elitsatsningsstöd, tack vare internationella framgångar
och bra dokumentation av elitsatsningen. Stödet har för-
utom resebidrag till tävlande gått till att utföra fystest utav
landslaget och andra tävlingsintresserade i Linköping. 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 elitstödet gäller det att vi visar
att vi tillhör eliten. Det är resultaten som räknas.

Årets EM blev en succé. Jimmie Collin/Keiko KS över-
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träffade sig själv tävlingsmässigt. Han nådde sin bästa EM-
placering någonsin. Dessutom lämnar han mellanvikten
och tar sig till final i EM öppen viktklass (U22).  Som
grädde på moset vann han Swedish Open i tungvikt.
Jimmies namn har blivit respekterat internationellt och han
har fått flera inbjudningar att instruera på läger.

Även Fredrik Olsson/Keiko KS gjorde sitt bästa år och
vann äntligen en EM-medalj, vilket innebar att vi fick två
EM-medaljer på herrsidan. Han placerade sig även på
femte plats på EM öppen viktklass (U22).

Jimmies och Fredriks resultat ger dem möjlighet att
representera Europa i World Cup 2013. Vilket blir histo-
riskt i sig, med två svenskar i World Cup.

2012 blev historiskt ur fler synvinklar. Det var året då
Sverige hade sin första juniordeltagare med på EM. Ras-
mus Bergström/Bollebygd blev historisk i den rollen. Hans
insats har skapat inspiration och det märks bland junior-
erna redan ett starkt ökat intresse för deltagandet på inter-
nationella tävlingar. Det är något som är oerhört viktigt för
Sverige om vi ska klara konkurrera med övriga länder i
Europa.

Även kataverksamheten kan betrakta 2012 som ett his-
toriskt och mycket viktigt år. Chalita Andersson/Bolle-
bygd vann guld i juniorklassen och blev historisk som för-
sta junior i kata-EM någonsin. Att debuten dessutom
belönas med ett guld visar vilken fantastisk standard Sve-
rige faktiskt har i kata.

Organisationen kring eliten
Organisationen kring de elittävlande har stärkts för att
kunna möta det ökande behovet. Genom att fördela upp-
gifterna och skapa egna ansvarområden hoppas vi kunna
uppnå större engagemang, starkare fokus och dra nytta av
synergierna mellan grupperna.

De nya rollerna är:
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Magnus Hanssen/Keiko – landslagskapten och hu-
vudansvarig

Torbjörn Helmfrid/Uppsala - junioransvarig
Håkan Nygren/Söråker– fystestansvarig
Styrelsen har åtagit sig att arbeta fram riktlinjer till hur

stödet ska utgå till tävlande och domare.

Domarutbildningar
Kyokushinförbundet har under året bjudit in till en domar-
utbildning. Utbildningen genomfördes i Luleå dit även
Karateförbundets medlemsföreningar var inbjudna. Kur-
sen innehöll teori, praktiska övningar, teoritest och genom-
förande på själva tävlingsdagen.
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MMA-förbundet

Ordföranden har ordet
Svenska MMA-förbundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt
år 2012 med ett flertal olika aktiviteter. SMMAF lyckades
som kronan på verket få UFC till Sverige och Globen där
en fullsatt succégala hölls.

Årsstämma 2012
I samband med årsstämman 2011 valdes följande styrelse:

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

Strukturarbete
På årsstämman 2012 togs beslut att idrotten Shootfighting
fortsatt skall administeras av SMMAF.

Tävlingar
En mängd olika tävlingar genomfördes i Pro-MMA, Ama-
tör-MMA och Shootfighting.

Följande svenska mästare korades inom Amatör-MMA
och Shootfighting.

Amatör-MMA
DAMER
Lättvikt -60 kg
Linn Wennergren, Gladius MMA
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MMA. Foto: Magnus Hartman.
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HERRAR
Fjädervikt -65,8 kg
Binh Son Le, Gladius MMAL

Lättvikt -70,3 kg
Robin Manning, Frontier MMA

Weltervikt -77,3 kg
Oliver Enkamp, Stockholm Shoot

Mellanvikt -83,9 kg
Oscar Widman, Stockholm Shoot

Shootfighting
HERRAR
Bantamvikt -61,2 kg
Johan Emanuelsson, GBGMMA

Fjädervikt -65,8 kg
Joel Moya, Conde MMA & BJJ

Lättvikt -70,3 kg
Amin Afsan, Gladius MMA

Weltervikt -77,1 kg
Robin Toumi, Gladius MMA

Mellanvikt -83,9 kg
Linus Andersson, Frontier MMA

Lätt Tungvikt -93,0 kg
Daniel Andersson, Frontier MMA Trelleborg

Tungvikt -120,2 kg
Karl Albrektsson, Pancrase Gym
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Shootfighting. Foto: Magnus Hartman.
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Muaythaiförbundet

SM
SM-kval hölls i Halmstad under två dagar där även ett par
av finalerna avgjordes.

28 januari hölls resterande SM-finaler på SM-veckan i
Östersund. Här skrevs också en bit av svensk thaiboxnings
historia då samtliga matcher direktsändes i SVT Play och
några få utvalda i SVT 1.

Antal anmälda i årets SM var 109 deltagare.

2012 års Svenska mästare
DAMER

-51kg, Johanna Rydberg  Helsingborgs Muay Thai på po-
äng (2-1)
-54kg, Jessica Isaksson Renyi på poäng (3-0)
-57kg, Emma Thyni Malmö Muay Thai på poäng (3-0)
-63,5kg, Lina Länsberg Malmö Muay Thai på poäng (3-0)
-67kg, Jennifer Österlin Fighter Muay Thai på poäng (3-0)

HERRAR
-54kg, Giang Hoang Fight Gym Borås (finalen gick den 15
januari)
-57kg, Abdi Mohammed Rinkeby Muay Thai (finalen gick
den 15 januari)
-60kg, Hamza Bougmza Rinkeby Muay Thai på poäng (3-0)
-63,5kg, Daniel Carlsson Karlstad Muay Thai på poäng (3-
0)
-67kg, Adel Ekvall Halmstad Muay Thaipå poäng (3-0)
-71kg, Ricardo Gonzales Stockholm Muay Thai på poäng
(3-0)
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-75kg, Alex Tobiasson Harris Fighter Muay Thai på poäng
(3-0)
-81kg, Rickard Pettersson Halmstad Muay Thai på poäng
(3-0)
-85kg, Sadibou Sy Wasa kampsportscenter
+91kg, Johan Iwersen Halmstad Muay Thai på poäng (3-0)

EM
IFMA-EM arrangerades återigen i Antalya, Turkiet 16-22
april. Den svenska EM-truppen blev detta år något större
än föregående år.

EM-truppen 2012
Damer

-45 kg, Annie Eriksson, Malmö MT
-48 kg, Angelica Falk, Fightgym Borås
-51 kg, Johanna Rydberg, Helsingborg MT
-57 kg, Emma Thyni, Malmö MT
-60 kg, Madeleine Vall, Halmstad MT
-63,5 kg, Lina Länsberg, Malmö MT
-67 kg, Jennifer Österlin, Fighter MT
-71 kg, Sanja Trbojevic, Malmö MT

Herrar
-54 kg, Giang Hoang, Fightgym Borås
-60 kg, Hamza Bougmza, Rinkeby MT
-63,5 kg, Daniel Karlsson, Karlstad MT
-71 kg, Ricardo Gonzales, Stockholm MT
-81 kg, Rickard Pettersson, Halmstad MT

Inte mindre än 6 medaljer tog vi med oss hem, samtliga
på damsidan.

GULD
Johanna Ryberg -51 kg, damer
Madeleine Vall -60 kg, damer
Jennifer Österlin -67 kg, damer

SILVER
Annie Eriksson -48 kg, damer
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BRONS
Angelica Falk  -48 kg, damer
Lina Länsberg -63,5 kg, damer

De bästa bland herrarna gick till kvartsfinal och var
följande: Daniel Carlsson, Giang Hoang, Hamza Bougmza
och Rickard Pettersson. Detta medan Ricardo Gonzales
åkte ut i åttondesfinalen.

Junior-SM i Varberg
I maj höll förbundet sitt första juniormästerskap och inte
mindre än ett 70-tal deltog (32 i juniorklass och resten i
Diplomklass). Innan vi anordnar ett nytt mästerskap för
Diplomklass behöver vi se över tävlingsformen, det var
inte helt lyckat då en för stor tävlingsinriktning noterades
trots att regelverket är kraftigt reducerat.

WMC World Champion
Alex Tobiasson Harris kan nu titulera sig WMC World
Champion. Alex har på senare tid gått från klarhet till klar-
het efter VM-silver i IFMA-VM i Uzbekistan 2011 och se-
dan en rad andra tunga skalper. Alex mötte Aïello Batonon
från Frankrike i en 5x3 minuters match och kunde alltså gå
som segrare ur bataljen.

Senare under 2012 försvarade Alex sin WMC-titel på
Rumble of The Kings i Linköping.

Alex mötte den rutinerade thailändaren Pidsanu
"Madsua" Kunchat som förra året vann den nya upplagan
av The Contender. Alex vann på TKO i tredje ronden.

WMC Nordic Champion
Lina Länsberg tog den 12 maj WMC Nordic-bältet. Hon
mötte den välmeriterade finskan Anna Willberg från
HTBC. Matchen gick i 140lbs (63.5 kg) på galan Chitalada
Showdown III i Tammerfors. Lina och Anna är inga främ-
lingar för varandra utan har mötts flertalet gånger tidigare
med flera olika utgångar.
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På galan fightades även Ricardo Gonzales om 160lbs
bältet. Ricardos motståndare var Finlands topprankade
thaiboxare Janne Ollonen. Ricardo ledde matchen till en
början men visade mer och mer passivitet och Ollonen
vann således till slut matchen på poäng.

VM St Petersburg Ryssland
Vi skickade en stor trupp som vanligt och glädjande debu-
terade vi också med juniorer vid detta mästerskap.

VM-Truppen 2012
Damer

-45 kg, Annie Eriksson, Malmö Muaythai
-48 kg, Angelica Falk, Fightgym Borås
-51 kg, Johanna Rydberg, Helsingborg Muaythai
-54 kg, Sofia Olofsson, Slagskeppet (Jessica Isaksson,
Rinkeby Muaythai p.g.a. skada)
-57 kg, Emma Thyni, Malmö Muaythai
-60 kg, Madeleine Vall, Halmstad Muaythai
-63,5 kg, Lina Länsberg, Malmö Muaythai
-67 kg, Jennifer Östling, FMT
-71 kg, Elina Nilsson, FMT

Herrar A-klass
-51 kg, Giang Hoang, Fightgym Borås
-54 kg, Viet Hoang, Fightgym Borås
-60 kg, Hamza Bougmza, Rinkeby Muaythai
-63,5 kg, Daniel Karlsson, Karlstad Muaythai
-67 kg, Sanny Dahlbeck, Slagskeppet
-71 kg, Ricardo Gonzales, Stockholm Muaythai
-75 kg, Alex Tobiasson Harris, FMT
-81 kg, Rikard Pettersson, Halmstad Muaythai
-86 kg, Sadibou Sy, Wasa KC
+ 91 kg, Johonny Iwersen, Stockholm Kick

Herrar B-klass
-51 kg, Ulf Byman, Slagskeppet
-57 kg, Abdi Mohammed, Rinkeby Muaythai
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- 60 kg, Johan Franzen, Malmö Muaythai
-63,5 kg, Saranheyu Lindberg, Västerås
- 67 kg, Adel Ekwall, Halmstad Muaythai
-71 kg, Anders Ngyen, TiP Muaythai
-75 kg, Andre Bånghäll, Slagskeppet
-81 kg, Johan Herö, Halmstad Muaythai
+ 91 kg, Kristoffer Kennäng, Varbergs Thaiboxningsklubb

Junior
Max Elo, Rinkeby Muaythai
Rasmus Olsson, Karlstad Muaythai
William Wisen, Stockholm Muaythai

Årets VM är ur svensk synvinkel en succé sett till anta-
let vunna medaljer som slutade på totalt 15 (tre guld, fyra
silver och åtta brons). Vi fortsätter att vara mycket starka
på damsidan då vi för andra året i rad blev bästa nation.
Men vi vann även medaljer genom några av debutanterna
i juniorklassen. En satsning som direkt visat sig bära frukt
alltså.

Medaljerna i sin helhet
GULD

Lina Länsberg, -63,5 kg, Dam
Jennifer Österlin, -67 kg, Dam
Elina Nilsson, -71 kg, Dam

SILVER
Giang Hoang, -51 kg, Herr A
Sadibou Sy, -86 kg, Herr A
Johan Franzén, -60 kg, Herr B
Adel Ekvall, -67 kg, Herr B

BRONS
Annie Eriksson, -45 kg, Dam
Johanna Rydberg, -51 kg, Dam
Emma Thyni, -57 kg, Dam
Madeleine Vall, -60 kg, Dam
André Bånghäll, -75 kg, Herr B
Johan Herö, -81 kg, Herr B
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Rasmus Olsson, -57 kg, Junior
William Wisén, -63,5 kg, Junior

En helg i augusti hade vi ett förberedande landslags-
läger på Bosön med landslagstränare Jörgen Kruth, talang-
ansvarige Joakim Karlsson och även Karim Phetphlai, där
vi tränade tekniker som är gångbara i IFMA-klassen. Den
kanske viktigaste funktionen lägret har är att samman-
svetsa gänget och se till att gruppen känner varandra.

Specialförbund i RF
På det extrainsatta årsmötet som hölls på Bosön den 11/8
röstades det med full majoritet (dvs. både genom de deltag-
ande föreningarna och inlämnade fullmakter) att arbetet
med att bli ett eget specialförbund i RF skall fortsätta. Detta
ger styrelsen rätt att fortsätta det långa arbetet som krävs
för ett eventuellt skapande av ett eget underförbund.

Under året har vi flitigt satt oss in i vad RF står för och
även kunnat använda detta i vår verksamhet, till exempel
elitstöd som innebär mer än pengar, såsom sjukgymnastik,
nutrition, rådgivning med mera.

Ny talanggrupp
Svenska Muaythaiförbundet presenterar med glädje en ny
talanggrupp 2012. Den tidigare talanggruppen pensioneras
alltså för att ge plats för nya svenska förmågor. Den nya
talanggruppen grundades helt på insatserna under JSM
som gick i Varberg tidigare i år.

I den nya talanggruppen ingår följande thaiboxare:
Alexander Glemme, Glommen Muaythai
Ellinor Falkman, Helsingborg Muaythai
Kevin Siu, Vallentuna Boxing Camp
Max Elo, Rinkeby Muaythai
Nanthaiya Srisawai, Karlstad Muaythai
Nazim Kazem, Göteborg Muaythai
Olivia Carlsson, Varbergs Thaiboxningsklubb
Rasmus Olsson, Karlstad Muaythai
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Sara Holm, Göteborg Muaythai
William Wisén, Stockholm Muaythai

NM
Årets Nordiska Mästerskap i Muaythai ägde rum den 24
november i Helsingfors, Finland och arrangerades av Hel-
sinki Thaiboxing Club tillsammans med det finska förbun-
det.

Sverige vann totalt sex guld och blev också mästerska-
pets bästa nation.

GULD
Johanna Rydberg SWE Damer, -51 kg
Sofia Olofsson SWE  Damer, -54 kg
Hamza Bougzma SWE, Herr, -60 kg
Adel Ekwall SWE, Herr, -67 kg
Ricardo Gonzalez SWE, Herr, -71 kg
Yassin Bensenouci SWE, Herr, -81 kg

SILVER
Olivia Karlsson SWE, Dam-Junior, -60 kg
Ahmed Kurban SWE , Herr-Junior, -54 kg
William Wisen SWE, Herr-Junior, -63,5 kg
Pavel Jalal SWE, Herr-Junior, -75 kg
Linn Wennergren SWE, Damer, -57 kg
Mehran Zangana SWE, Herr, -75 kg

BRONS
Linnea Larsson SWE, Damer, -60 kg
Kim Falk SWE, Herrar, -63,5 kg

Första diplommatchen för barn
De första diplommatcherna för barn 10-12 år har genom-
förts. Regelverket för barn i dessa åldrar blev godkänt tidi-
gare i år.

Matcherna gick av stapeln lördagen den 8:e december
på Källarträffen 7 i Varberg. I den historiska matchen del-
tog Liam Göransson (10 år), Varbergs Thaiboxningsklubb
och Jon Vettle (10 år), Frontline Muaythai (Norge). Båda
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thaiboxarna erhöll efter matchen diplom, detta efter en
lugn och behärskad uppvisning från de båda pojkarna. Se-
nare genomfördes även en andra match.

Ytterligare ett steg mot att bli en allmänt erkänd sport
har tagits i och med detta.

2013 års SM-kval
Dagarna innan jul hölls ett två dagars kval i Malmö arrang-
erat av Frontier MT för att skicka vidare finalister till SM-
veckan i Falun i slutet av januari 2013.

Totalt var 90 thaiboxare anmälda.

NIU - Nationell IdrottsUtbildning
Under året lades en massa arbete för att starta NIU utbild-
ning inom thaiboxning i Varberg.

Inom NIU sker riksintag vilket ger ungdomar från hela
landet möjlighet att söka utbildningen. Glädjande nog ser
det ut att bli en start hösten 2013 på Peder Skrivares skola
i Varberg.

FTU - FysTränarUtbildning
Jörgen Kruth (förbundstränare) och Joakim Karlsson
(talangansvarig) har påbörjat FTU utbildning på Bosön
(FTU).

Ny kommunikatör i förbundet
Magdalena Kowalczyk valdes 2012 in som kommunikatör
i Svenska Muaythaiförbundet.

Hennes huvudsakliga uppgift är att försöka förmedla
organisationens budskap och våra förhoppningar: att
Svenska Muaythaiförbundet genom detta får ytterligare
erkännande i Sverige i synnerhet bland olika medier, dvs.
att Muaythai når ut till den stora massan.

Förbundsläkare
En sak värd att nämna är att det svenska landslaget inte
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har, under de tre senaste VM-tävlingarna, lämnat WO på
grund av skada. Detta mycket tack vare Pontus Inerup, vår
förbundsläkare, som tar hand om thaiboxarna direkt efter
match.

Antal matcher under 2012
Under året blev 85 sanktioner beviljade varav 76 arrang-
emang genomförda. Vid 31 av dessa har förbundet haft
utsänd kontrollant som övervakat.

Inga allvarliga skador har inträffat.
724 matcher och 60 diplommatcher.
A klass 19
B klass 92
IFMA (två SM kval) 92
C klass 264
Jr C klass 35
D klass 222

Tidigare problem med felmatchning av juniorer i strid
med regelverket har upphört. Förbundets uppfattning är
att den kontinuerliga uppföljningen och utbildningen av
arrangörer ger bra resultat och bristerna att följa regel-
verket blir färre och färre. De brister som trots allt uppstår,
beror mer på enskilda misstag eller slarv.

Arrangör som tidigare fått avslag, har efter utbildning
av förbundet under 2012 genomfört tre tävlingar med fullt
godkänt resultat.

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 Ledamot
Aleksandar Krulj Kassör
Jonas Helge Sekreterare
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Muay Thai. Foto: Magnus Hartman.

Övriga nyckelpersoner
Rasmus Svensson Ordförande valberedningen
Pontus Inerup Förbundsläkare
Billy Bengtsson Webb
Magdalena Kowalczyk Kommunikatör
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Shorinji Kempoförbundet
Anders Pettersson, ordförande

Peter Hansen, sekreterare

Ordförandens inledning
Året som gått har inneburit en hel del positivt och även en
hel del förberedande arbete med det nya graderingssystem
som ska införas från 1 april 2013. Det nya systemet, där den
största förändringen är fler kyu-grader för vuxna, känns
som om det är en del riktigt bra förändringar. Positivt är
också att träning för barn har ökat i flera föreningar och att
vi även har arrangerat ett återkommande träningsläger för
barn. Ett stort arbete har också dragits igång av Alex Tilly
med landslagssatsningen inför VM i Osaka 2013. Alex har
gjort ett mycket bra arbete så långt och vi tror att detta
kommer att leda till en positiv utveckling för Shorinji
Kempo i Sverige. Under 2012 har vi haft en hel del aktivi-
teter, men mycket har varit inriktat på 2013 som har World
Taikai och internationell koshukai i Japan som sina höjd-
punkter.

Styrelse
Det finns för närvarande elva Shorinji Kempoföreningar i
Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar rep-
resenterats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:

Ordförande Anders Pettersson
Vice ordförande Anders Magnusson
Sekreterare Peter Hansen
Kassör Peter Thorvald
Ledamot Johan Frendin (t.o.m. 2012-09-02)
ledamot Leif Kekonius (suppleant t.o.m.

2012-09-02)
Suppleant Lotta Wersäll
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Valberedningen har varit Alexander Tilly (sammankal-
lande), Charlene Lima och Boban Mladenovic.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex 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.

Landslagssatsning
Svensk Shorinji Kempo hade stor framgång vid EM 2011 i
Monaco genom Stockholm Södras Alex Tilly, Anders Mag-
nusson och Viktor Karlholm som tog hem guldet till
Sverige. Med detta som facit påbörjades under 2012 en
landslagssatsning med VM i Japan 2013 som mål. Lands-
lagscoach och ledare för denna satsning är Alexander Tilly.
Det långsiktiga motivet är att detta ska utveckla personer
inom svensk Shorinji Kempo till starka förebilder och
främja tillväxten av Shorinji Kempo i Sverige.

Läger
Det har arrangerats ett antal läger i Sverige under året.
Först ut var ett yudansha gasshuku (läger för svartbälten)
i Karlstad den 18-19 februari. Sista helgen i april, i samband
med SM, hölls det även ett nationellt läger i Skövde för alla
nivåer. Ett läger bara för barn hölls i Göteborg under
Pingsthelgen 26-27 maj, det samlade ett 40-tal barn från ett
flertal föreningar. Det traditionella sommarlägret i Visby
hölls vecka 28 och samlade många deltagare från landets
föreningar. Året avslutades med ett yudansha gasshuku
arrangerat av Stockholms Södra som hade Juha Utriainen
sensei från Finland som instruktör.

Instruktörsseminarium
Under året var Stockholm Södra Shibu värd för två instruk-
törsseminarier för utbyte mellan instruktörer och de med 3
dan eller högre. Vid dessa tillfällen utbyttes kunnande och
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Shorinji Kempo. Foto: Magnus Hartman.
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idéer mellan instruktörer och hjälptränare från olika fören-
ingar. Förbundet sponsrade även resekostnader för de som
inte bor i Stockholm.

Internationellt
I oktober firade det franska Shorinji Kempoförbundet sitt
40-års jubileum. Det franska förbundet har en central roll
för Shorinji Kempo i Europa då det leds av Aosaka-sensei
som är representant för Shorinji Kempo hombu i Europa.
Det är viktigt för vårt förbund att ha en bra relation med
Aosaka-sensei och därför representerades förbundet av
ordförande Anders Pettersson samt Alex Tilly (som en tid
bott i Paris och tränat för Aosaka-sensei) vid det officiella
firandet som även hade Sosai Yuuki So (nuvarande ledare
och Shike för Shorinji Kempo) som en av hedersgästerna.
Den svenska närvaron uppskattades av Aosaka-sensei och
stärkte svensk Shorinji Kempos goda rykte.

Det finska Shorinji Kempoförbundet arrangerade i maj
ett träningsläger i samband med sitt 40-årsjubileum. Lägret
hade Aosaka-sensei som huvudinstruktör dessutom instru-
erade de för Sverige bekanta bröderna Morikawa från
Kyoto. Det var ett stort antal svenskar på plats och firade
våra grannar i öst.

I övrigt har Sverige varit representerat med fyra perso-
ner på Storbritanniens sommarläger (som bland annat
hade Aosaka-sensei som instruktör). Vår ordförande An-
ders Pettersson fick möjlighet att tillbringa en hel del tid
och prata med Aosaka-sensei, vilket var positivt för oss
som förbund.

I september firade Atsugi doin (förening i Kanagawa i
Japan som leds av Hiate-sensei som är bekant för en hel del
svenskar då han instruerat på läger i Sverige) sitt 40-års-
jubileum och förbundet var representerat av Anders Pet-
tersson (på egen bekostnad). I samband med Japanresan
var Anders också på hombu och hade ett möte bland annat
angående svenska versioner av den nya kamoku (läropla-
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nen) samt Shorinji Kempo Tokuhon (textbok med teori).
I oktober hölls det ett träningsläger för utövare med 4

dan och över i Provence i södra Frankrike. Sverige hade tre
deltagare på plats: Per Lindblom, Alex Tilly och Viktor
Karlholm. Instruktör var Aosaka-sensei.

SM 2012
Årets SM hölls i Skövde i april med följande resultat.

Yudansha-klassen
1. Per Lindblom & Alex Tilly, Stockholm Södra
2. Arnaud Tiquet & Joakim Englander, Göteborg
3. Viktor Karlholm & Yanlu Wang, Stockholm Södra

Kyu-klassen
1. Henrik Lundqvist, Robert Björklund & Andreas Blom-
qvist, Skövde
2. Nils Legge & Simon Leijonmark, Stockholm Studenter
3. Robert Earon & Tomas Jelonek, Stockholm Södra

Shorinji Kempo. Foto: Magnus Hartman.
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Graderingar
Förbundet har arrangerat två nationella dangraderingar
under året, i Karlstad den 31 mars och i Visby i samband
med sommarlägret den 15 juli.
2012-03-31

Chukenshi sandan (3 dan)
Pontus Haglund, Stockholm Södra

Shokenshi nidan (2 dan)
Mats Arling, Bromma
Kenneth Svedlund, Stockholms Studenter

Nidan (2 dan)
Joakim Englander, Göteborg
Peter Spångberg, Bromma
2012-07-15

Shodan (1:a dan)
Arvid Karlsson, Visby
Andreas Blomqvist, Skövde
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Submission Wrestlingförbundet
Tony Larsson, ordförande

Året 2012 fortsatte grappling av växa i Sverige. SSWF gick
över det magiska antalet 100 anslutna föreningar och fler
tillkommer. Vid årets slut var det 104 anslutna föreningar.
Sporten syns numera inte bara på nätet utan även i TV och
dagstidningar mer eller mindre regelbundet.

Domarutbildningar
Grappling är en tävlingsinriktad sport och förbundet har
under året gjort en storsatsning på att utbilda domare för
att kunna tillgodose alla tävlingar runt om i landet med en
kvalitetssäkrad nationell domarkår. Daniel Bäckefelt har
gått den internationella domarutbildningen under EM och
blev efter den godkänd av FILA som nationell domar-
instruktör och svensk huvuddomare.

Under året har två domarutbildningar hållits. Den för-
sta av  FILA:s franske domarinstruktör Ahmed Korchi den
19:e maj i Nyköping och andra med Clint Kingsbury, Filas
domarinstruktör från Kanada. Efter dessa består nu domar-
kåren av tre A-domare, tio B-domare, tre C-domare och tre
aspiranter.

Under 2013 kommer vi fortsätta med att jobba för att
förstärka och höja kompetensen inom domarkåren. Ytterli-
gare domarutbildningar kommer att hållas i samband med
tävlingar och den första blir den 26-27 april i Uddevalla.

Inför SM 2013 införs ett krav att alla föreningar som
ställer upp med fler än tre tävlande måste ha möjlighet att
bidra med domare under SM. Detta införs för att stärka
domarkåren så arrangörer inte behöver ta in utländska
domare. Inför SM publicerades även information om hur
aktiva, coacher och publik ska uppträda mot domarkåren.
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Sanktionerade tävlingar
Hela 26 tävlingar sanktionerades under 2012 och inga

sanktionsansökningar avslogs. Det är en avsevärd ökning
jämnfört med tidigare år. Detta mycket tack vare att vi har
en låg skadefrekvens på tävlingarna och att det numera
enbart behövs leg. sjuksköterska på plats jämnfört med ti-
digare regler om läkare.

Förbundet kommer att jobba vidare med att fler täv-
lingar ska använda FILA:s regelsystem, dvs samma regel-
system som används på SM, EM och VM.

SM
Den 20 maj var det dags för årets svenska mästerskap. Det
var en dag fylld med fartfyllda matcher i Nyköping.

Damer -53 kg
1. Anny Hammarsten, IF Norrköping Kampsport
2. Iman Darabi, Vallentuna Boxing Camp IF
3. Linn Wallberg, IF Fight Zone – Stockholm
3. Matilda Frycklund, Föreningen Hilti Fightcenter Upp-
sala

Damer -58 kg
1. Sara Svensson, Kampsportscentret LSS
2. Sophia Nordenö, Föreningen Hilti Fightcenter Uppsala
3. Lina Alsterlund, Västerås Fight Team IF

Damer -64 kg
1. Ambar Villagran, IF Fight Zone – Stockholm
2. Helena Edfeldt, Sandviken Budo- & Kampsportsklubb
3. Ulrika Isaksson, IF Fight Zone – Stockholm

Damer -71 kg
1. Sofia Hedqvist, Sandviken Budo- & Kampsportsklubb
2. Pannie Kianzad, Kaisho Budoklubb
3. Maria Fossdal, Ju-Jutsu Klubben Samurai

Damer +71 kg
1. Klara Tibbling, Flow Kampsportsförening
2. Maria Landström, Sandviken Budo- & Kampsportsklubb
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Herrar -62 kg
1. Amir Albazi, IF Fight Zone – Stockholm
2. Fernando Bernal, IF Fight Zone – Stockholm
3. Sebastian Palmdahl, Föreningen Coloseum Fightcenter
Skövde
3. Philippe Nicolle, Kaisho Budoklubb

Herrar -66 kg
1. Oskar Sollevi, Kaisho Budoklubb
2. Johan Sjölin, Karlstad Muay Thai IF
3. Jim Dagaris, Liljeholmens BJJ-klubb
3. Soufiane Ghordo, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb

Herrar -71 kg
1. Niklas Bäckström, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
2. Omid Albazi, IF Fight Zone – Stockholm
3. Rami Aziz, Gbg MMA & BJJ IF
3. Rasmus Karlsson, Klubben Brasiliansk Jiu-Jitsu Göteborg

Herrar -77 kg
1. Said Zeiai, IF Stockholm BJJ-Center
2. Stanislau Peryshch, IF Norrköping Kampsport
3. Pouya Vafaeian, IF Stockholm BJJ-Center
3. Andreas Lindblad, Karlstad Muay Thai IF

Herrar -84 kg
1. David Bielkheden, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
2. Jonatan Westin, Stockholm MMA och Thaiboxnings-
förening
3. Niklas Pettersson, Vallentuna Boxing Camp IF
3. Martin Lavin, IF Fight Zone – Stockholm

Herrar -92 kg
1. Alexander Bergman, Brottarklubben Athén
2. Nils Wenzelberg, Gladius MMA Idrottsförening
3. Christopher Lee-Klockare, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
3. Victor Zotov, Växjö Ju-jutsuklubb

Herrar -100 kg
1. Mikael Marffy, Vallentuna Boxing Camp IF
2. Mikael Knutsson, Gladius MMA Idrottsförening
3. Robin Holmqvist, Nacka Dojo IF
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Herrar +100 kg
1. Björn Lindenfalk, Nyköpings kampsportsklubb
2. Magnus Strandner, Gbg MMA & BJJ IF
3. Björn Johansson, Nyköpings kampsportsklubb

EM
EM arrangerades i Bryssel Belgien den 28 juni. Sverige
representerades i alla viktklasserna och blev näst bästa na-
tion under EM.

Amir Albazi tog guld i herrar -62 kg.
Mikael Knutsson tog guld i herrar -100 kg.
Sofia Hedqvist tog guld i damer -71 kg.
Klara Tibbling tog guld i damer +71 kg.
Sara Svensson tog silver i damer -58 kg.
Mats Nilsson tog brons i herrar -92 kg.
Anny Hammarsten tog brons i damer -53 kg.
DusankaBozovic tog brons i damer -64 kg.

VM
VM arrangerades i Krakow Polen den 17 november. Sve-
rige representerades i alla viktklasserna och blev näst bästa
nation under VM!

Amir Albazi tog guld i herrar -62 kg.
Mats Nilsson tog guld i herrar -92 kg.
Mikael Knutsson tog guld i herrar -100 kg.
Sofia Hedqvist tog guld i damer -71 kg.
Klara Tibbling tog silver i damer +71 kg.
Anny Hammarsten tog brons i damer -53 kg.

Världsranking
På FILA:s världsranking i kategoring No-Gi Grappling tog
Amir Albazi sig in på andra plats och Mikael Knutsson på
en tredjeplats. Totalt finns 15 svenskar i världsrankingen.

Året 2012 blev ett framgångsrikt år med mängder av
tävlingar landet runt och medaljregn på de internationella
mästerskapen, ingen annan sport tog så många guld!
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Nämnas kan också att Mats Nilsson blev årets mästare
på Kampsportsgalan 2012. Vi ser framemot grapplingåret
2013!

Submission wrestling. Foto: Magnus Hartman.
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Mikael Jansson, graderad till 7 dan i taido 2012. Foto: Eva Maria Jans-
son.
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Taidoförbundet

Ordföranden har ordet
Som alla jämna år var även 2012 ett mellanår för oss, dvs.
ett år utan ett internationellt mästerskap. Det innebär dock
inte att det har varit ett händelselöst år utan det har hun-
nits med en hel del, till exempel har det startats en ny för-
ening i Vänersborg, vi har haft ett Sverigeläger, ett antal
tävlingar, några utbildningar, vi har fått ett gäng nya dan-
graderade och inte minst har vi fått vår första 7:e dan!

Henrik Johansson.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

Henrik Johansson, ordförande
Maria Larsson, vice ordförande
Ann Söderdahl, kassör
Royne Rutström, ledamot
Beatrice Kantén, ledamot
Ulf Karlsson, suppleant
Alexander Johansson, suppleant

Valberedningen har bestått av: Gustav Lundin, Maria
Hjelm och Martin Dahl.

Tävlingsåret 2012
Under året har fyra förbundstävlingar hållits inklusive SM
som arrangerades under SM-veckan i Östersund.

Ansvariga för domar- och tävlingskommittén är Maria
Larsson och Björn Sjöberg.
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Svenska Mästare i Taido 2012
Hokei damer: Olivia Linde, Uddevalla
Jissen damer: Emelie Roos, Uddevalla
Hokei herrar: Tommy Pham, Göteborg
Jissen herrar: Kristian Ojala, Göteborg
Lagjissen damer: Uddevalla (Olivia Linde, Emelie Roos)
Lagjissen herrar: Nynäshamn (Gustav Lundin, Kristian
Ojala, Hannes Kannisto)

Annan verksamhet under året
Utbildningar
Utbildningskommittén höll Steg 1- och 2-kurs i Nynäs-
hamn under Kristi Himmelfärdshelgen, i regi av Nynäs-
hamns Kampsportsklubb och Stockholms Taidoförening.

Sverigeläger
Taidons Sverigeläger, som även i år hölls i Skövde, sam-
lade som vanligt mycket kompetens och entusiasm.

För andra 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. Klassikern ge-
nomfördes i år av Stefan Nilsson, Joakim Johansson,
Tommy Pham och Fredrik Johansson. Joakim gjorde den
även förra året.

Instruktörer på Sverigelägret: Mikael Jansson 7 dan
Kyoshi, Kristian Ojala, 5 dan Renshi, Anna Cervin, 2 dan,
Henrik Jacobsson 2 dan (Kyokushin karate).

Dangraderingar
Mikael Jansson, Stockholm, gick upp till 7 dan. Grader-
ingen hölls i Tokyo, Japan den 29 juli 2012. Mikael är den
andra personen utanför Japan som har tagit 7 dan i Taido.

Dessutom har följande medlemmar belönats med dan-
grader under 2012:
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3 dan
Beatrice Kantén, Stockholm
2 dan
Oliver Glant, Stockholm
1 dan
Fredrik Johansson, Vänersborg
Julius Johansson, Stockholm
Magnus Berg, Stockholm
Tommy Pham, Göteborg

Nya föreningar
Vänersborgs Taidoklubb startades under året av Daniel
Andersson.

Uppvisning av Philip Högberg och Sylvester Sandin i taido på Kamp-
sportsgalan. Foto: Hamid Shokatyan.
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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 och SB&K
webshop.




