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Två gånger är en vana
Stefan Stenudd

Det finns ett talesätt i folkmun, som på flera sätt beskriver
Svenska Budo & Kampsportsförbundet under 2013: En
gång är ingen gång, två gånger är en vana. Jag vågar påstå
att våra vanor varit goda, men inte alla omvärldens vanor
visavi oss.

Den mest imponerande vanan inom våra led torde
vara den att skyffla hem medaljer på internationella täv-
lingar. År 2013 blev det totalt 69 stycken, vilket är rekord
för vårt förbund. En fullständigt häpnadsväckande siffra,
unik inom svensk idrottsrörelse. Och ändå är det i SB&K en
vana – medaljskördar i den storleksordningen har vi haft i
flera års tid.

Rekord i motvind
År 2013 blev det 19 guld, 22 silver och 8 brons, visar Jonat-
han Brobergs sammanställning som finns på följande sidor
i denna bok. Våra damer tog 37 av medaljerna och herrarna
32. Av våra idrotter var det i vanlig ordning submission
wrestling som skåpade hem flest: hela 18. Ju-jutsu kom
tvåa med 13, Muay Thai 9, BJJ 8 och kickboxning 6. Övriga
medaljer spreds mellan iaido, jodo, kyokushin, taido, wu-
shu och glima.

Det är en vidunderlig vana, speciellt med tanke på de
små resurser våra landslag har i jämförelse såväl med an-
dra landslag i samma idrotter som andra idrotters svenska
landslag. De allra flesta av våra elitutövare bedriver sin
idrott under knappa omständigheter och lyckas ändå slipa
sig själva till världsnivå. Fråga mig inte hur det går till.

Inte är det på grund av den svenska idrottsrörelsens
stöd. Elitstödet till våra idrotter är pinsamt lågt i jämförelse
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med dessa prestationer. Det är en skum matematik som
utövas av RF, där idrottsförbund tilldelas pengar efter hur
rika de redan är – tvärt emot vad svenskt samhälle i övrigt
eftersträvar. Det blir en ond spiral för förbund med ringa
sponsormedel. En besynnerlig ordning, faktiskt rent stö-
tande.

Denna orättvisa håller dock på att bli betydelselös, ef-
tersom RF nödgas dra ner på sina kostnader genom att re-
geringen inte räknar upp statsbidraget till idrotten. Därför
nödgas RF avveckla de individuellt riktade elitstöds-
medlen och förmodligen snart minimera eller rentav ställa
in landslagsstöden.

Det gör stor skada för svensk idrott, inte alls bara i vårt
förbund. Resten av världen satsar oblygt på sin idrottselit,
så våra hjältar kommer alltmer på efterkälken. Förvisso går
det inte att köpa medaljer, men så mycket som en rejäl sats-
ning på elitutövare kan ge är det bra nära.

Eliten i vårt förbund har bevisat hur helhjärtat de sat-
sar, i brant uppförsbacke, så då är det inte mer än rätt att
både SB&K och RF också gör det – kanske först och främst
med att klämma fram ekonomiska resurser.

Vi i SB&K ämnar dra vårt strå till stacken. Tack vare
ökade RF-anslag till förbundet (efter att fördelningsmodel-
len ändrades för några år sedan) har vi faktiskt mer cen-
trala medel än vad vi varit vana vid under hela vår historia.
En stor del av dessa ämnar vi satsa på vår kämpande elit.
Vi har redan genomfört ett extra anslag till våra landslag,
så att de ska kunna planera tävlingsåret 2014 på ett vettigt
sätt. Och mer kommer. Vi ämnar göra det till en vana.

Idrottsgalans ovana
En beklaglig vana inom svensk idrottsrörelse är dess avog-
het mot våra idrotter. Det har märkts exempelvis i att
Idrottsgalan aldrig ens nominerat någon från våra led till
dess priser. Aldrig. Vore det en gång så fanns ingen anled-
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ning till bestörtning, men det är inte bara två gånger – det
är en gammal vana.

Inte heller finns någon enda representant för våra
idrotter i den 300 personer stora Idrottsakademien, där be-
slut om nomineringar till Idrottsgalan bestäms.

Så vid nomineringsfasen under 2013 morrade vi om
saken och fick gehör för det i media. Det blev uppenbart att
journalister insatta i våra idrotter var lika konfunderade
som vi. Med tanke på alla medaljer som regnat över många
av våra idrotter i flera års tid är det inte bara märkligt – det
är skandal.

Samma sak gäller Jerringpriset, där Radiosporten på
SR väljer ut de nominerade. Det brukar vara gott över dus-
sinet nominerade varje år – aldrig någon från våra idrotter.

Deras försvar för att ignorera vår elit avslöjade inte
bara okunskap, utan också ointresse att informera sig, som
om det på något sätt vore berömvärt av beslutsfattare. Be-
tänk också att när det gäller Jerringpriset är det Sveriges
Radio som styr, och de ska enligt sitt uppdrag vara sakliga
och opartiska.

Stefan Stenudd är fundersam på Kampsportsgalan 2013. Foto: Hamid
Ershad Sarabi.
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Media allt nyfiknare
Men förändringens vind blåser. Det märks mest i de änd-
rade vanor som media visar gentemot våra idrotter. For-
dom var det ständigt så att massmedia var blinda för våra
idrottares bedrifter. Men de senaste åren har det vänt – inte
bara två utan många gånger har stora massmedia upp-
märksammat våra idrottare och verkar göra detta i alltmer
ökad utsträckning.

Det är framför allt de tunga kanonerna Aftonbladet,
Expressen och SVT som ändrat kurs. Men inte bara dessa
elefanter, utan flera tidningar runtom i landet, samt en stig-
ande skara etermedia. De bevakar numera våra idrotter
både noga och alltmer insiktsfullt, i flera fall med reportrar
särskilt kunniga om dem.

De som tydligast hamnat på efterkälken med detta är
morgontidningarna, som är särdeles konservativa av na-
turen – och ovannämnda Radiosporten. Hos dem är bevak-
ningen av våra idrotter fortfarande ganska styvmoderlig.
Men det torde ändra sig, framför allt när de blir mer och
mer beroende av att tjäna det mycket stora intresse hos all-
mänheten som våra idrotter bevisligen har.

Så trenden för 2013 har tydligt varit att delar av idrotts-
rörelsen håller fast vid sina gamla dåliga vanor gentemot
budo och kampsport, men media befinner sig i en accelere-
rande process av ökat intresse för våra idrotter.

Och det är ofantligt mycket viktigare att media upp-
märksammar oss än att idrottsrörelsen gör det – för media
förmedlar kontakten med vår publik, våra fans. Varje utö-
vare av våra idrotter skulle säkert hålla med mig om att
den kontakten är värd oändligt mycket mer än att få ta
plats i idrottsrörelsens finrum.

Ändå ska vi givetvis in även där.
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Rekord: 69 medaljer 2013
Jonathan Broberg

Det blev 69 officiella internationella mästerskapsmedaljer
för svensk budo och kampsport under 2013. Det innebär
nytt medaljrekord för Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. Här kommer lite statistik över medaljerna.

Medaljstatistiken över 2013 visar att tjejerna tar fler
medaljer än killarna, att submission wrestlinglandslaget
vunnit både flest guldmedaljer och flest sammanlagda
medaljer. Sammanlagt har tio av SB&K:s 15 landslagsidrot-
ter vunnit medalj under året.

Antal guld: 19
Antal silver: 22
Antal brons: 28
Antal manliga medaljer: 32 (6, 11, 15)
Antal kvinnliga medaljer: 37 (13, 11, 13)
Antal juniormedaljer: 7

Medaljspridning över SB&K-idrotter (antal)
Guld:
1) submission wrestling (9)
2) thaiboxning (3)
3) Brasiliansk ju jutsu och jodo (2)
4) kickboxning, iaido och ju jutsu (1)
Silver:
1) ju jutsu och submission wrestling (4)
2) Brasiliansk ju jutsu (3)
3) kickboxning, kyokushin, iaido, thaiboxning och jodo (2)
4) glima (1)
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Brons:
1) ju jutsu (8)
2) submission wrestling (5)
3) thaiboxning (4)
4) kickboxning och Brasiliansk ju jutsu (3)
5) wushu och taido (2)
6) iaido (1)

Sammanlagd medaljspridning
1) submission wrestling (18)
2) ju jutsu (13)
3) thaiboxning (9)
4) Brasiliansk ju jutsu (8)
5) kickboxning (6)
6) iaido och jodo (4)
7) kyokushin, taido och wushu (2)
8) glima (1)

Guld
Eddie Svensson, EM i submission wrestling
Norrköpingskillen Eddie kom till EM i submission
wrestling som en liten guldjoker, men tidigt i tävlingen
stod det klart att formen var toppad till max. Eddie inte
bara överraskade motståndarna – han utklassade dem. EM-
guldet var en stor personlig framgång och en hint om vad
som också komma kan från Eddies sida.

Klara Tibbling, EM i submission wrestling
EM i Ungern blev platsen där Klara Tibbling visade att
2012 inte var någon dagsslända. Tibblings marsch mot den
absoluta världseliten har varit en fröjd att skåda och är en
av dem som de senaste säsongerna utvecklats allra mest
inom submission wrestlingen. EM-guldet var en uppvis-
ning i både styrka och teknik.
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Janni Larsson, VM i BJJ, brunbältesklassen
Larssons 2013 fylldes till både bredden och längden med
storslagna framgångar. I viktklassen vann hon två matcher
fram till VM-guldet, där hon flera gånger om manifeste-
rade att favorittekniken x-guard (kontrollerar motstånda-
rens ena fot med ett lås i armhålan) är fruktansvärt svår att
försvara sig emot.  Tekniken användes också flitigt i guld-
matchen mot Megan Nevill.

Janni Larsson, VM i BJJ, öppna brunbältesklassen
Efter det första guldet väntade fyra nya matcher för Lars-
son. Hon fortsatte effektivt att leta x-guard och det blev tre
raka segrar fram till en ny guldmatch, denna gång mot
meriterade Rachel Demara. Och Janni Larsson i storform
gick inte att stoppa heller i den här finalen. Det blev dubbla
VM-guld.

Ida Hansson, VM i submission wrestling, NoGi
Storstjärnan Ida Hansson åkte till VM i Kanada som det
största svenska guldhoppet. Och ingen blev besviken. I
klassen NoGi var hon fullständigt dominant och gick helt
enkelt inte att stoppa. Hennes kompletta brottning kombi-
nerat med en sanslös styrka medförde att hon kändes som
en isbrytare i en ankdamm.

Ida Hansson, VM i submission wrestling, med Gi
Ida Hansson säkrade sitt andra guld under VM och var lika
överlägsen sina motståndare med Gi som utan. I vissa fall
kunde motståndarna i klassen med Gi åtminstone påminna
Jönköpingstjejen, som de senaste åren bott och tränat i Kö-
penhamn, om att det faktiskt fanns ett motstånd. Att vara
så dominant som Ida Hansson är något man sällan ser i
den yttersta världseliten i någon sport.
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Anny Hammarsten, VM i submission wrestling, NoGi
Veteranen Anny Hammarsten från Katrineholm lyckades
väl med sin VM-resa. 2012 blev hon dubbel bronsmedaljör
och med det kändes det lite som att hon hade sett sina
bästa dagar, men under VM-tävlingarna i klassen -58kg
utan Gi visade Hammarsten åter att hon är en av Sveriges
främsta utövare genom tiderna. Det blev ännu ett VM-guld
till samlingen.

Sophia Nordenö, VM i submission wrestling, NoGi
I -64kg-klassen försvarade Sophia Nordenö sitt VM-guld
från 2012. Och hon gjorde det på ett minst sagt impone-
rande sätt. Taktiken var att gå ut hårt, men i finalen ham-
nade Nordenö i svårigheter och hade ett tufft läge. Men
efter en oerhörd kämpainsats lyckades Nordenö att vända
matchen till sin egen fördel. Nordenö har etablerat sig i den
absoluta världstoppen, hon också.

Lisa Pihl, VM i submission wrestling
En av de märkligare VM-guld som delats ut till någon kan-
ske någonsin. Hon följde med landslaget för att coacha.
Samtidigt, i hennes viktklass, kom flera avhopp och till slut
stod en ensam person kvar, utan matchning. Lisa ombads
då, eftersom hon ändå var i fysisk toppform själv, att ställa
upp så att den kvarvarande personen åtminstone skulle få
en match. Men efter att Lisa anmält sig drog sig den kvar-
varande personen själv sig ur tävlingen – och ensam kvar
i viktklassen blev Lisa Pihl världsmästarinna.

Robson Barbosa, VM i submission wrestling
Den tekniske Barbosa inledde VM i Kanada genom att be-
segra en kanadensare i första matchen med hela 8-0. I den
andra stötte han på amerikanskt motstånd och vann med 2-
1 och tog sig till VM-final. I den finalen lyckades han pas-
sera motståndarens guard två gånger och fick i samma
veva in det matchavgörande fotlåset som också gav VM-
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guldet. Barbosas framfart var inte oväntad, men den hårt
arbetande teknikern var långt ifrån någon guldfavorit inför
mästerskapet.

Jennifer Österlin, EM i thaiboxning
En av Sveriges största kampsportsprofiler 2012 åkte som
regerande världs- och europamästarinna till EM i Lissabon
med ett nytt träningsupplägg i ryggen. Efter en strålande
vinst i semifinalen väntade åter en stor final för Österlin.
Efter en klinch i världsklass eliminerade Österlin finländ-
ska Heidi Björklund i finalen och vann ett nytt EM-guld.
Då de tyngre damklasserna utgick under World Combat
Games och samma tävling stod i vägen för VM blev detta
Jennifers enda stora internationella mästerskap under 2013.

Lina Akhtar Länsberg, EM i thaiboxning
Akhtar Länsberg har de senaste säsongerna kombinerat
thaiboxningen med en MMA-satsning, som fallit hyggligt
väl ut. Under EM i Portugal var det emellertid thaiboxning
som gällde och Akhtar Länsberg visade hög klass mäster-
skapet igenom. EM-guldet säkrades i en fartfylld final mot
en finländska.

Johanna Rydberg, EM i thaiboxning
Helsingborgaren lyckades att försvara sitt EM-guld. Redan
tidigt stod det klart att Rydberg var i gott slag och hennes
tekniska och poängvinnande thaiboxning imponerade stort
fram till finalen. I finalen blev det en fantastisk batalj, en
match som egentligen kunde slutat hur som helst. Men
Rydberg dömdes till segern och fick därmed revansch på
ryskan Oksani Kizhnerova.

Sara Widgren, World Games i ju jutsu
World Games är motsvarigheten till OS för de idrotter som
inte har OS-status. Mästerskapet arrangeras vart fjärde år
och 2013 var mästerskapet förlagt till Colombia. Sara Wid-
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gren gick in i tävlingen med sikte på medalj. Ganska snabbt
visade det sig att svenskan skulle bli svårslagen. Hon vann
allt och ställdes plötsligt öga mot öga med fransyskan
Severine Nebie. Finalen var jämn, de båda följdes åt poäng-
mässigt men i den allra sista sekunden av matchen lycka-
des Widgren få till en ippon på Nebie, och eftersom svens-
kan hade fler ippons under matchen hamnade ett historiskt
svenskt World Games-guld till Widgren.

Sida Yin, EM i jodo, yondanklassen
Yin från Stockholm har länge varit en given medaljmaskin
under internationella mästerskap och EM i österrikiska
Linz blev för Yin en riktig fullträff. Med stilren, lugn och
avslappnad och framför allt väldigt begåvad jodo stod Yin
efter mästerskapet högst upp på pallen.

Jesper Waldestål, EM i jodo, nidanklassen
Falkenbergs kanske största idrottsstjärna sett till antal
vunna medaljer svarade för ett sanslöst bra EM. Hans
skarpa tekniker och sylvassa fokus bidrog till ett EM som
kan varit det bästa Sverige presterat på år och dar.

Sophia Nordenö, World Combat Games i submission wrestling
Nordenös smått fantastiska 2013 rundades av med en be-
drift som tar henne in i den svenska kampsportshistorien.
Efter att ha inlett Combat Games lite trevande, men ändå
stabilt, hade Nordenö fått upp ångan rejält till finalen. Där
väntade den polska stjärnan Zawodnik, som inte skulle ha
skuggan av en chans mot Sophia Nordenö. Med en klinisk
grappling och med ett självförtroende större än hela Ryss-
land vann hon, som första svenska kampsportare, ett guld
i World Combat Games.

Jesper Waldestål, EM i iaido, sandanklassen
Waldestål i mästerskap innebär medalj. Frågan är egentli-
gen bara vilken valör det ska bli. Waldestål var briljant
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under EM i Frankrike och visade prov på stor iaido. Han
var tämligen överlägsen i sin klass, där det största hotet
kom från svenskt håll då Patrik Almqvist vann silvret.

Thomas ”Totto” Heiderup, VM i kickboxning, veteranklass
Thomas, Sveriges genom tiderna mesta svenska mästare i
alla idrottskategorier, kom till VM bättre förberedd än på
länge och ingen i veteranklassen (över 37) hade något att
sätta emot Karlskronasonen. Det var tydligt att ”Totto”
stod ut och guldet var egentligen aldrig hotat.

Silver
Ida Hansson, EM i submission wrestling
Hanssons fenomenala 2013 tog ordentlig fart under EM i
submission wrestling. Silvret i -71kg var ett imponerande
styrkebesked och satte lite standarden för Hanssons år,
som blev synnerligen medaljtätt.

Patrik Jansson, EM i glima
Malmösonen Jansson svarade för det bästa svenska glima-
resultatet på 23 år då han knep ett EM-silver i Reykjavik i
bältesglima. Jansson imponerade under poolen och när det
blev dags för elimineringsrunda var svensken urstark. Ett
stycke svensk idrottshistoria skrevs denna aprilhelg.

Sanne Larsson, junior-EM i kyokushin
I schweiziska Lucern visade de svenska kyokushin-juniore-
rna framfötterna. En av dem var Sanne Larsson som inte
bara imponerade, utan överraskade stort då hon via seger
mot en polska och sedan en litauiska hamnade i final, där
det emellertid tog stopp.

Chalita Andersson, junior-EM i kyokushin
Medan Sanne Larsson forsade fram var den något mer ru-
tinerade Chalita Andersson minst lika säker. Med stilrena
och mjuka tekniker såg guldet ut att vara i svensk ägo, men
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en liten miss på slutet gjorde att Andersson fick nöja sig
med ett silver.

Sara Widgren, EM i ju jutsu
Har det senaste året växt ut till en av Sveriges största stjär-
nor inom kvinnlig kampsport. Den 22-åriga Nackatjejen
svarade i juni för ett väldigt fint EM. Motståndarna föll till
höger och vänster för Saras starka ju jutsu, men hon fick
nöja sig med ett EM-silver.

Fredrik Widgren, EM i ju jutsu
Har haft en otrolig utveckling och trots att han fortfarande
är i juniorålder levererade han 2013 toppresultat som se-
nior. Silvret under EM skulle följas upp med ännu en stor
bedrift under hösten.

Max Lindblad, VM i BJJ, blåbälten
Stockholmaren Lindblad hade ett lyckat fjolår där han tog
många kliv framåt i sin utveckling. Silver blev det på VM
för blåbälten och ett namn att definitivt lägga på minnet för
framtiden.

Victoria Buenaflor Larsson, VM i BJJ, lilabälten
Fick en bra start på VM i +74kg för lilabälten, en start hon
hade med sig vidare in i turneringen och det blev seder-
mera en mycket fin andraplats för Malmötjejen.

Klara Tibbling, VM i BJJ, blåbälten
Klara från Stockholm är framgångsrik i både submission
wrestling och BJJ. Under VM befäste hon sin höga status
genom att imponera stort under turneringen. Trots det fick
även hon nöja sig med ett silver.

Amir Albazi, VM i submission wrestling
Vi har varit bortskämda med Albaziframgångar internatio-
nellt. Under 2013 blev VM-silvret i NoGi hans främsta
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framgång. Det är inte dåligt och den fortfarande unge Al-
bazi är ett av svensk kampsports största framtidshopp,
men efter finalförlusten i VM mot en lurig japan var han
inte alls nöjd med sig själv, vilket också visar vart han vill.

Sophia Nordenö, VM i submission wrestling
Hade ett väldigt fint 2012 som hon följde upp med ett om
möjligt ännu bättre 2013. Länge var Nordenö på väg mot
guld i VM, men fick tillslut ge sig och nöja sig med ett sil-
ver. Men hennes främsta framgång skulle komma på
World Combat Games.

Magnus Strandner, VM i submission wrestling
Den store göteborgaren Strandner tog under hösten något
överraskande VM-silver i Kanada. En framgång som var
mycket tacksam eftersom Eddy Bengtsson förra året tack-
ade för sig i just den viktklassen, +100kg. Strandner visade
under hela VM en kyla och en styrka som gjorde honom
väldigt svårstoppad.

Sofia Olofsson, EM i thaiboxning
Slagskeppets största kvinnliga stjärna som verkligen tagit
stora kliv under 2013. Olofsson visade prov på vackra tek-
niker kombinerat med ett enormt krigarhjärta och var inte
alls långt borta från en guldmedalj under mästerskapet i
Lissabon. Ett litet genombrott.

Anna-Lena Olsson, EM i jodo, mudanklassen
Landslagsdebutanten Olsson från Göteborg imponerade
stort under mästerskapet i Österrike i september. Olsson
var totalt respektlös och visade ingen som helst nervositet
utan satte teknikerna klockrent. Ett silver under hennes
första landslagsuppdrag är riktigt starkt.

Det svenska laget, EM i jodo
Jesper Waldestål, Sida Yin och Peter Hellberg bildade un-
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der EM ett starkt svenskt lag. Ett lag som var på vippen att
ta hem hela EM:et, och en del menade att svenskarna också
kanske borde ha vunnit. Men det blev ett silver.

Maria Elin Olsson, VM i kickboxning
Som vi hade unnat Maria ett guld. Hon har varit i mängder
av finaler de senaste åren utan att kunna bärga hem guldet.
Under VM i kickboxning var hon länge den klarast lysande
stjärnan, men i finalen mot vitryskan Muratova knöt det
dig lite i inledningen vilket hämmade henne under reste-
rande matchtid. Trots att det blev en jämn match blev det
ännu ett silver.

Alex Tobiasson Harris, thaiboxning, World Combat Games
Världsstjärnan Harris befäste under 2013 sin status genom
att återigen vinna internationella skalper. I semifinalen i
Combat Games var Harris strålande och vann mot ryssen
Chuzin. I final blev det dock förlust mot vitryske Niki-
forov.

Fredrik Widgren, ju jutsu, World Combat Games
Efter en förlust, ganska klar sådan, mot ryssen Borok i
poolen vaknade Fredrik Widgren till och vann återstående
poolmatcher, vilket tog honom till final i Combat Games.
Där stod åter Borok för motståndet. Den här gången pres-
sade svensken ryssen hårt, men Borok var lite bättre. Men
en fantastisk silvermedalj.

Patrik Almqvist, EM i iaido, sandanklassen
Sverige gjorde ett makalöst iaido-EM, framförallt i sandan-
klassen där Patrik Almqvist tog ett mycket fint silver. Det
blev faktiskt dubbelt svenskt i toppen av detta EM i den
klassen, då Jesper Waldestål skulle vinna guldet.

Johan Rönndahl, EM i iaido, shodanklassen
Rönndahl var inte lika meriterad som de andra stjärnorna
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i det svenska iaidolandslag som åkte till EM i Frankrike,
men Rönndahl resonerade som så att EM var ett utmärkt
tillfälle att skaffa sig den erfarenheten. En magnifik iaido
tog honom hela vägen upp till en silvermedalj.

Fredrik Widgren, junior-VM i ju jutsu
En sliten och trött Fredrik Widgren gjorde inte sin bästa
tävling under junior-VM, men att då ändå ta sig till final
och där vara snubblande nära ett guld är inte oävet. Men vi
har fått högre förväntningar på Fredrik efter alla senior-
framgångar.

Karin Edenius, VM i kickboxning, lightkontakt
Drygt ett år efter sin korsbandsskada var Karin Edenius
åter på mattan på ett internationellt mästerskap. Och hon
var sannerligen tillbaka i gammalt gott slag. Förvisso förlo-
rade hon VM-finalen mot kroatiska Ana Znaur med en
träff, men Karin var ändå VM:s stora vinnare. En helt fan-
tastisk comeback.

Brons
Mikael Knutsson, EM i submission wrestling
Knutsson har varit en stor medaljmaskin under de senaste
åren och 2013 utgjorde inget undantag. Fjolåret blev emel-
lertid ett år utan den allra ädlaste av medaljvalörer, men
EM-bronset imponerade. En snöplig semifinalförlust där
matchen länge stod och vägde stod i vägen för en ädlare
medalj, men i bronsmatchen var göteborgaren obeveklig.

Martin Lavin, EM i submission wrestling
Stockholmaren Lavin hade inför 2013 haft ett skadefyllt
2012, men hyggligt kurant visade han att han tillhör den
absoluta toppen. EM-bronset i Ungern var ett starkt start-
skott för ett fint år för Martin.
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Anny Hammarsten, EM i submission wrestling
Katrineholms stolthet hade ett litet mellanår 2012, och tyck-
tes kanske lite på väg utför i en annars fantastisk karriär.
2013 visade Hammarsten att hon fortfarande är att räkna
med. EM-bronset skulle följas upp och det med bravur
under höstens VM.

Sara Svensson, EM i ju jutsu
Svensson, som snart är färdigutbildad, hade ett smått mag-
nifikt 2013 – kanske hennes främsta tävlingsår överhuvud-
taget. EM-bronset var en otroligt efterlängtad framgång.
Sent under 2013 förkunnade emellertid Jonköpingskämpen
att hon lägger handskarna på hyllan.

Malin Persson/Maria Eriksson, EM i ju jutsu, duo
Svensk ju jutsu har anrika duotraditioner och de som levde
upp till dess goda historia under året var Malin Persson
och Maria Eriksson. Efter år av ”nästan”-framgångar los-
sande det rejält för duoparet. EM-bronset var en av parets
tre officiella medaljer under året. Efter 2013 valde duoparet
att lägga satsningen åt sidan.

Ida Hansson, VM i bjj, svartbältare
Under flera år nu har Ida Hansson räknats som Sveriges
kanske främsta BJJ-stjärna. Under 2013 hade hon också när-
mast onormala framgångar också i submission wrestling.
VM-bronset för svartbältare imponerar också.

Sebastian Brosché, VM i bjj, brunbältare
Har klivit upp en klass – och fortsätter producera även som
brunbälte. Skåningens utveckling är kanske på väg att ta
fart igen, VM-bronset vittnar om det. Brosché hade en
mycket fin VM-turnering.

Kristian Khoury, VM i bjj, junior, blåbältare
En tilltänkt stjärna inom några år. Har väldigt stor potential



23Svenska Budo & Kampsportsförbundet

och är väldigt tekniskt säker. Starkt att under hård konkur-
rens vinna ett brons i den tuffa viktklassen, 84,3kg.

Amir Albazi, VM i submission wrestling
Vi har under några år blivit bortskämda med medaljer er-
övrade av Amir Albazi. Hade ett magiskt 2012, fjolåret
lyckades han inte riktigt lika fullt ut. Men ett VM-brons
blev det, för den rutinerade ynglingen från Stockholm. En
naturbegåvning.

Mikael Knutsson, VM i submission wrestling
VM innebar, precis som under EM, en tredjeplats för
Knutsson. En enda förlust och den kom i den andra mat-
chen där en kanadensare hade full sjå att orka stå emot en
frenetisk svensk offensiv, med bland annat sex bra lås-
försök. Förlust blev det och därför ”bara” ett brons.

Giang Hoang, EM i thaiboxning
Bröderna Hoang, Viet och Giang, har följts åt under hela
karriärerna och under 2013 fortsatte båda bröderna på den
inslagna vinststigen sedan 2012. Giang hade ett fint EM,
där han lyckades bärga ett brons. Kanske en liten missräk-
ning med tanke på hans VM-silver från 2012.

Viet Hoang, EM i thaiboxning
Var i gott slag under EM men hade vissa marginaler emot
sig. Är väldigt kompetent och har en teknisk och poäng-
generös stil, precis som brorsan.

Elina Nilsson, EM i thaiboxning
En av svensk kampsports största stjärnor de senare åren.
Men under EM kom inte Elina Nilsson till sin rätt fullt ut
och hon kan betydligt bättre än den thaiboxning hon hann
visa upp. Än dock, inte att förakta men vi har varit bort-
skämda med stora Elina-finaler, en bronspeng.
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William Wisén, junior-EM i thaiboxning
En av de yngre förmågorna som många tror kan slå sig in
i det riktiga finrummet är William Wisén. En bländande
tekniker som börjat utvecklas rejält i landslaget. EM-bron-
set kändes lite i underkant, men ändå en fin framgång.

Malin Persson/Maria Eriksson, World Games, ju jutsu duo
Under World Games presterade det svenska duoparet en
sådan stark uppvisning att förbundskapten Michael Kuntz
var mållös, vilket den mannen inte ofta är. På vippen att
fälla de omöjliga österrikiska systrarna i semifinalen.

Laghokei herrar, VM i taido
Svensk taido är på väg in i ett generationsskifte såväl inom
herrarna som damerna. Och som brukligt är numera höjer
sig taidoutövarna när det blir dags för lag. Men VM i Fin-
land var överlag en liten svensk besvikelse efter det finfina
VM i Frankrike för två år sedan.

Lagjissen damer, VM i taido
Damerna krigade sig till ett brons och det ska naturligtvis
inte fråntas på något sätt. Sverige visade kraft och ett VM-
brons är bra – även om de själva säkert hade högre förvänt-
ningar.

Therese Gunnarsson, VM i kickboxning
Gunnarsson hade skyhöga förväntningar på sig då hon var
tillbaka i landslaget som regerande WAKO Pro-världsmäs-
tarinna. Men VM i Brasilien blev lite trögare än vad Gun-
narsson hade räknat med. Hon föll, förvisso i en läskigt
jämn semifinal, och fick nöja sig med ett VM-brons. Möjli-
gen var detta det sista stora mästerskapet i kickboxning för
Gunnarsson.
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Camila Rivarola, VM i kickboxning
VM-debutant från Stockholm som visade sig vara totalt
respektlös och svarade för en smärre knall i kvartsfinal där
hon vann över en av förhandsfavoriterna. Kanske brände
hon sitt krut där, för VM tog stopp i semifinal – men ett
framtidsnamn, helt klart.

Kristin Skante, VM i kickboxning
Skante är en fighter personifierad. Svarade för en heroisk
kvartsfinal och eliminerade den innan VM regerande
världsmästarinnan. Men krafterna räckte tyvärr inte för att
mobilisera fullt ut efter urladdningen och Skante förlorade
semifinalen.

Malin Persson/Maria Westermark, ju jutsu duo, World
Combat Games
Det är få förunnat att bli inbjudna till World Combat
Games, att då gå in och prestera i kampsportens största
gemensamma tävling på det sättet var inget annat än impo-
nerande av det svenska duoparet. Mästerskapet ringade
inte enbart in ett fantastiskt år, utan också två mycket fina
karriärer.

Sara Widgren, ju jutsu, World Combat Games
Svensk ju jutsus stora affischnamn numera och Sara Wid-
grens 2013 var makalöst. En enda förlust blev det under
Combat Games, som ställde till det lite. Sara vaknade till liv
lite för sent i turneringen, men när hon väl gjorde det satt
det mesta på plats.

Jennie Brolin, ju jutsu, World Combat Games
Den rutinerade Brolin övertalades inför året att göra come-
back i ju jutsu och året blev som tävlingen på World Com-
bat Games – väldigt lyckat. Under spelen i S:t Petersburg
visade Jennie starkt psyke och starkt yttre, då hon i en av-
görande medaljmatch tömde kroppen och vann överlägset.
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Johan Lindqvist, VM i wushu
Den mycket kompetente Lindqvist har länge stått i skym-
undan i landslaget i sanshou. Men under VM i Malaysia
var Lindqvist urstark. Hans bronsmedalj ska värderas
emot flera tunga matcher fram till semifinalen, som han
dessutom var en hårsmån ifrån att ta hem.

Tony Miocic, VM i wushu
Den store stockholmaren från Södermalms Shaolin har va-
rit med länge. Fick efter avhopp hoppa rakt in i en semifi-
nal i sanshou, som han förlorade. Men det räckte till ett
brons.

Laget i iaido (Mattias Jansson, Patrik Almqvist, Jesper
Waldestål), EM
Lagtävling och iaido har varit två komponenter som passat
ihop bra för svensk del. Sverige brukar vara med i medalj-
listorna efter lagtävlingarna och EM 2013 utgjorde inget
undantag. Laget visade under EM prov på både fokuserad
och stilren iaido, och det var inte alls långt ifrån ännu äd-
lare medaljvalörer.

William Seth-Wentzel, ju jutsu, junior-VM
I skuggan av Widgrenarna och de andra jättetalangerna i
seniorlandslaget kommer en ny hungrig och oerhört spän-
nande svensk ju jutsu-generation till.  William Seth-Went-
zel är ett namn att lägga på minnet, en riktig tekniker som
enligt vissa utsagor är på randen till nästa steg.

Rasmus Nollbratt, ju jutsu (newaza), junior-VM
För första gången kunde Sverige också skicka ett landslag
i stilen Newaza och Rasmus Nollbratt visade med efter-
tryck att det kommer bli roliga stunder för svensk ju jutsu
även i den stilen. Jättelöfte.
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Kampsportsgalan 2013

Annie Bondefelt

Kampsportsgalan 2013 hölls kvällen till ära på Berns anrika
salonger mitt i centrala Stockholm. Med Sveriges bästa
kampsportare på plats skapades en praktfull inramning
när nya stjärnskott och erfarna legender belönades för sina
insatser från året som gått.

Årets konferencierer bestod av den erfarna program-
ledaren och kampsportsfantasten Thabo Motsieloa och den
före detta världsmästaren, och en av thaiboxningens pion-
järer, Magdalena Kowalczyk. Den färgsprakande duon
bjöd på en underhållande blandning av glödande passion
och egna anekdoter när de lotsade publiken genom kväl-
lens prisutdelning.

Galan inledes med att juryn utnämnde Jennifer Öster-
lin till Årets genombrott. Jennifer har haft ett år fyllt av
framgångar och med både EM och VM-guld i bagaget tog
hon även hem titeln som Årets mästarinna. I sitt tal berät-
tade hon om glädjen att  få representera Sverige internatio-
nellt.

– Största äran är att få ha svenska flaggan runt axlarna
och representera vårt land.

En annan av kvällens vinnare var Alex Tobiasson Har-
ris som utsågs till Årets mästare. En thaiboxare som följde
upp 2011 med ett ännu bättre 2012, proffstitlar till trots
lyfte han i sitt tacktal fram sitt första SM-guld som bästa
minne.

Vinnaren av Årets förebild, Amir Albazi, berättade om
sina egna erfarenheter av ledare inom idrotten och fram-
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höll vikten av att stötta ungdomar både i och utanför
träningslokalen. Talet inspirerade till en spontan insamling
till förmån för ungdomar som är aktiva inom kampsporten,
en fin gest från alla kvällens gäster.

Mona Sahlin fortsatte galan genom att dela ut pris till
Årets ledare. Utmärkelsen gick till mannen bakom Alexan-
der Gustafssons framgångsrika utveckling, Andreas Mi-
chael. Med ett tal fyllt av ödmjukhet tog han emot ett av
kvällens finaste priser. Alexander Gustafsson själv belöna-
des med priset Årets kampsportare och passade på att lova
vinst i Globen den 6:e april. Något vi alla ser fram emot!

Med över 4000 röster tog Reza Madadi hem Folkets
pris – Guldtsuban för tredje gången i rad. Tillställningens
sista tal lockade fram skratt och hejarop när pristagaren
med sin charmiga stil tackade för utmärkelsen.

Övriga pristagare var Jan Hermansson som tilldelades
SB&K:s hederspris för sitt arbete med aikido, IF Fight Zone
Stockholm som vann pris för Årets klubb och Howard Col-
lins som fick utmärkelsen för Årets traditionella utövare.

Ett uppskattat inslag som också bör nämnas var Martin
Blads briljanta uppvisning av capoeria liksom den impone-
rande jodouppvisningen som framfördes av landslagets
Sida Yin och Jesper Waldestål.

I afton har vi uppmärksammat några av de fantastiska
idrottsprestationer vi sett under 2012, tillsammans med
aktiva och ledare har vi kammat hem hela 53 medaljer i
internationella sammanhang. Med förra årets ljusglimtar i
minne ser vi med spänning och förväntan fram emot vad
2013 kommer att erbjuda!
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Pristagarna på Kampsportsgalan 2013. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Mona Sahlin, en av prisutdelarna på Kampsportsgalan 2013. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.
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Nominerade och vinnare 2013
Jonathan Broberg

Årets traditionella utövare
Vinnare
Howard Collins, kyokushin (född i Wales, bor i Göteborg)
En framstående utövare som kom till Sverige i mitten av
70-talet efter att ha tränat under kyokushins grundare i Ja-
pan, Oyama, i flera år. Collins värnar om det traditionella
och är fortfarande en alldeles enastående idrottare – och
stor, högaktad profil inom svensk kyokushin, där han är
shihan.

Nominerade
Ulf Evenås, aikido (Göteborg)
Årets utövare redan 2001, utsedd av förbundet. Den varme
göteborgaren är inte bara fortfarande en av Sveriges mest
framstående inom aikido, utan en eldsjäl som håller trä-
ningsläger runt om i världen. Evenås andas det som kallas
budoanda och utstrålar allt det som anstår en budoka.

Michael Söderkvist, kyokushin (Östersund)
Är en av Sveriges allra mest erfarna kyokushinledare och
har som utövare haft en strålande karriär. 2008 erhöll han
även en shihantitel, 6:e dan, och instruerar sina elever med
en gedigen pondus och auktoritet. Söderkvist utbildar även
domare inom kyokushin och är vida uppskattad. Han är
också en framstående utövare av jodo och iaido.

Sida Yin, jodo (Stockholm)
En av Sveriges främsta jodoutövare och sedan länge given
i det svenska landslaget. Under 2012 vann Yin ett impone-
rande EM-guld i Yondanklassen under mästerskapet i
Stevenage.
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Årets förebild
Vinnare
Amir Albazi, submission wrestling (Stockholm)
Den fortfarande unge Albazi, som vann årets genombrott
vid Kampsportsgalan 2010, har haft ett oerhört fint 2012.
Han vann både EM- och VM-guld i submission wrestling.
Vid sidan om sin egen satsning är Albazi högst involverad
i ett socialt ungdomsprojekt i Stockholm, kallat Projekt För-
ort. Han är således en förebild både idrottsligt och utanför
träningslokalerna.

Nominerade
Hans Ersson & Margaretha Myhr, submission wrestling
(Stockholm)
Tillsammans driver de båda en av Sveriges allra främsta
kampsportsklubbar, Fightzone Stockholm. Klubben har
inte enbart stora idrottsliga framgångar, såväl nationellt
som internationellt – utan är också aktiva med olika former
av samhällsengagemang.  Det finns en speciell familjär
känsla över Fightzone Stockholm och det är något Hans
Ersson och Margaretha Myhr både skapat och upprätthål-
ler.

Pernilla Johansson, thaiboxning (Stockholm)
Pernilla Johansson är en starkt hängiven klubbledare som
varit väldigt framgångsrik fighter. Hennes ledarskap präg-
las så klart utav det, men också ett av driv för att försöka ge
ungdomar i samhället i stort en lite mer meningsfull var-
dag. Johansson har startat upp projektet ”Frysbox” där hon
låter ungdomar via Fryshuset komma i kontakt med thai-
boxning.

Larry Lindwall, thaiboxning (Malmö)
Lindwall är odiskutabelt en av vårt lands allra främsta le-
dare. Rent taktiskt kanske den enskild skickligaste inom
svensk thaiboxning. Men Lindwall besitter också stora
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egenskaper i att fånga upp individer på glid och via kamp-
sporten som verktyg försöka få dem att växa.

Årets kampsportare
Vinnare
Alexander Gustafsson, MMA (född i Arboga, bor i Stockholm)
Gustafsson har under 2012 flyttat fram sin position inom
UFC och räknas idag som femte bäst i världen i sin vikt-
klass. Segern över legenden ”Shogun” Rua var en av de
främsta segrar en svensk kampsportare mäktat med. Alex-
ander fyllde dessutom, mycket på egen hand, Globen vid
UFC:s första gala i Stockholm – där det blev vinst över
Thiago Silva.

Nominerade
Amir Albazi, submission wrestling (Stockholm)
EM i Bryssel blev på något sätt en isbrytare för Albazi. EM-
guldet föranleddes av en minutiös uppbyggnad och form-
toppning, vilket gav resultat. Albazi följde, fylld av själv-
förtroende, upp EM-vinsten med ett än mer meriterande
VM-guld under hösten. Den fortfarande unge världs-
stjärnan har inte låtit framgångarna stiga honom åt huvu-
det, utan hjälper numera också ungdomar i diverse sociala
engagemang.

Sanny Dahlbeck, thaiboxning (Stockholm)
En av svensk thaiboxnings allra största talanger som under
2012 utmärkte sig stort i den professionella organisationen
Glory, där Dahlbeck vann mot internationella storheter.
Dahlbeck är också ödmjuk fast han blivit ett affischnamn
inom svensk thaiboxning. Han ses ofta som arvtagare till
numera pensionerade Rickard Nordstrand och Jörgen
Kruth.

Alex Tobiasson Harris, thaiboxning (Göteborg)
Den finurlige kocken från Göteborg, som visade framföt-
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terna även under 2011, lyckades under 2012 att både knipa
en proffstitel, WMC, och försvara densamma under ett och
samma år. Tobiasson Harris är en fin personlighet som
med sin ödmjukhet vinner mångas respekt.

Årets ledare
Vinnare
Andreas Michael, MMA (född i London, bor i Stockholm)
Andreas Michael är som tränare mannen bakom Alexander
Gustafssons stora framgångar, eller har åtminstone en
mycket viktig del i dessa. Michael är före detta landslags-
coach i boxning och är idag en av de allra mest eftertrak-
tade tränarna för eliten inom svensk MMA. Framför allt
har han unika kunskaper inom det stående gamet.

Nominerade
Rob Haans, ju jutsu (född i Holland, bor i Malmö)
En av svensk ju jutsus viktigaste värvningar på väldigt
länge. Den forne världsidrottaren har på ett formidabelt
sätt lyckats ena svensk ju jutsu. Haans är också en otroligt
begåvad matchcoach och ligger till stor del grund för de
fina svenska ju jutsuresultat som kommit på sistone. En in-
spiratör och glädjespridare.

Kenneth Hammarström, BJJ (Stockholm)
Huvudtränare och grundare av Prana BJJ, en klubb som
varit ytterst framgångsrik på flera plan. Klubben har ett
uttalat mål om att både lyckas på elit- och breddnivå. Un-
der 2012 startades det upp populära barnträningar och den
drivande bakom klubbens utveckling och framgångar är
just ledaren Kenneth Hammarström.

Martin Jansson, BJJ (Stenungssund)
En ledare som sprider BJJ:n vidare på ett enastående sätt.
Martin Jansson ligger bakom stortävlingarna Swedish
Open och har involverat sig starkt för utvecklingen av
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svensk BJJ. Är stark i sitt ledarskap, utan att för den skull
tappa ödmjukheten.

Årets genombrott
Vinnare
Jennifer Österlin, thaiboxning (Göteborg)
Under SM-finalen ifjol vann den då okända Österlin en im-
ponerande seger över dåvarande världsmästarinnan Sanja
Trbojevic. Det blev startskottet på ett smått otroligt år för
göteborgskan. Till vårens EM blev hon för första gången
uttagen till en landslagstrupp – och det slutade med ett
EM-guld. På hösten var hon även fullkomligt ostoppbar
under världsmästerskapet och vann ett VM-guld. Under
hennes första säsong som landslagsmedlem blev hon både
Europa- och Världsmästarinna.

Nominerade
Maria Engqvist, jodo (Stockholm)
Maria Engqvist har länge satsat högt inom jodo. Hennes
målsättning har varit glasklar: hon ska bli bäst. Under 2012
års EM blev det också ett efterlängtat guld i mudanklassen,
i ett mästerskap där konkurrensen kändes tuffare än på
väldigt länge.

Janni Larsson, BJJ (född i Jönköping, bor i Köpenhamn)
En av många framstående svenska BJJ-utövare, som under
2012 erövrade ett guld i öppna VM för lilabältare. Larssons
framfart gjorde att 2012 blev året då hon verkligen cement-
erade sig i den absoluta världseliten.

Fredrik Widgren, ju jutsu (Stockholm, Nacka)
18-årige Fredrik Widgren ställde upp i sitt livs första se-
nior-VM. Och jättetalangen från Nacka utanför Stockholm
svarade för ett magiskt VM. Den ena etablerade stor-
stjärnan efter den andra fick respass mot den okände
svensken, som sedermera också pressade fransmannen



35Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Kunsa i finalen så pass att det var på vippen till ett VM-
guld.

Årets klubb
Vinnare
Fightzone Stockholm
En stor klubb med ideliga nationella som internationella
framgångar. Men det är också en förening som värnar om
breddverksamhet och är aktiv i olika sociala engagemang.

Nominerade
Frontier MMA (Malmö)
Klubben, som anordnar galor, har elit- och breddverk-
samhet, verkar i Rosengård i Malmö. Klubben är vida upp-
skattad och arrangerade 2012 både SM i amatör-MMA och
SM i shootfighting. Även dessa arrangemang blev väldigt
uppskattade.

Issha Kyudokai (Uppsala)
Under 2012 steg medlemsantalet i den lilla föreningen i
den lilla sporten kyudo med – 94 procent! Från att ha varit
tre medlemmar fanns det vid årets slut 51. En, med tanke
på att det under fjolåret fanns endast 123 registrerade
kyudoutövare i hela Sverige, fantastisk prestation.

Malmö Muaythai (Malmö)
En väldigt proffsig och välskött förening som är duktiga på
att förädla talanger och få dessa att bli etablerade. Förfogar
över ett koppel storstjärnor och har också med den äran
lyckats väl i andra idrottsliga satsningar än thaiboxning.

Årets mästarinna
Vinnare
Jennifer Österlin, thaiboxning (Göteborg)
Jennifer Österlin vann SM-guld i Östersund, följde upp det
med en otroligt stark EM-turnering, där Österlin också var
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landslagsdebutant, och vann EM-guld i storartad stil. Un-
der hösten åkte hon till VM och var fullständigt magnifik,
detroniserade allt motstånd och vann ett VM-guld. Öster-
lin vann allt hon ställde upp i under 2012.

Nominerade
Maria Engqvist, jodo (Stockholm)
Som vinnare av ett EM-guld i jodo har Maria Engqvist från
Stockholm tagit stora kliv framåt i sin aktiva karriär. Hen-
nes träningsvilja och vinnarskalle gör henne även till ett
stort framtidsnamn. EM-guldet i Stevenage var en mycket
stark prestation i en tuff och konkurrenskraftig klass, mu-
danklassen.

Therese Gunnarsson, kickboxning (född i Örkelljunga, bor i
Helsingborg)
Kickboxningen hade inget VM under 2012 och inte heller
blev det avresa till EM för Gunnarsson. Detta eftersom hon
erbjöds en proffstitelmatch i WAKO Pro. Det blev en stark
seger i den matchen för Gunnarsson, på hemmaplan i Hel-
singborg. En bedrift som endast Caroline Ek tidigare mäk-
tat med inom svensk kickboxning.

Sara Widgren, ju jutsu (Stockholm, Nacka)
Svensk mästarinna 2012. Igen. Men framförallt vann hon
stortävlingen German Open och var på förhand en av
medaljfavoriterna i VM. Där blev det ett starkt brons, efter
en lite trevande inledning på mästerskapet. Widgren är
fortfarande den största svenska ju jutsustjärnan, fast nu-
mera i god konkurrens med brorsan Fredrik.

Årets mästare
Vinnare
Alex Tobiasson Harris, thaiboxning (Göteborg)
Följde upp sitt fina 2011 med ett ännu bättre 2012. I april i
Brest, Frankrike, besegrade Tobiasson Harris hemmahop-
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pet Aiello Batonon på enhälligt domslut och vann en
proffstitel i organisationen WMC. Senare under hösten på
Rumble of the Kings försvarade Harris titeln, då mot thai-
ländaren Madsua.

Nominerade
Amir Albazi, submission wrestling (Stockholm)
Albazi har varit en av svensk kampsports största talanger
i många år. Under 2012 tog han steget från ung och lov-
ande till att etablera sig i världseliten. Det blev först ett EM-
guld, sedan följdes det upp av ett ännu tyngre VM-guld.
Karriärens två första, men sannolikt långt ifrån sista titlar.

Mikael Knutsson, submission wrestling (Göteborg)
Mikael Knutsson gjorde precis som Amir Albazi under
2012: vann både EM- och VM-guld. Och det i en svår vikt-
klass, -100kg. VM-guldet präglades av avslut på flera olika
sätt vilket visar vilken bred repertoar som Knutsson besit-
ter. Det var dessutom hans andra raka VM-guld.

Mats Nilsson, submission wrestling (Helsingborg)
Mats Nilsson åkte till VM som en jagad storstjärna efter två
raka guld. Och var bättre än någonsin. Nilsson gick igenom
turneringen utan en enda tappad poäng, vilket bara i sig är
en enorm prestation. Det var också den klurige helsing-
borgarens tredje raka VM-guld.

SB&K:s Hederspris
Utses av styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. Inga nominerade tas fram och vinnare presenteras
på Kampsportsgalan.

Vinnare
Jan Hermansson, aikido (Stockholm)
Jan Hermansson är svensk aikidos nestor. Han började prö-
va tillsammans med Gerhard Gosen 1961, utifrån bilderna
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i en aikidobok. 1965 reste han till Japan för att träna och
stannade till 1980. Han gjorde ett mångomvittnat intryck i
Japan och fortsatte med det vid hemkomsten. Populär och
högt respekterad i Sverige och omvärlden, fortsätter han
oförtrutet att träna, imponera och inspirera, trots att han nu
har passerat de 70.

Folkets Pris – Guldtsuban
Röstas fram av svenska folket bland en lista på tio nomine-
rade. Röstningen stänger samma dag som Kampsports-
galan äger rum.

Vinnare
Reza Madadi, MMA (Stockholm)
Vann sin debutmatch i UFC i Globen, borde vunnit även
den andra i Brasilien. Omåttligt populär och de två senaste
årens vinnare av Folkets Pris.

Nominerade
Amir Albazi, submission wrestling (Stockholm)
Vann under 2012 både EM- och VM-guld och är en mycket
populär idrottare som ännu har framtiden för sig.

Sanny Dahlbeck, thaiboxning (Stockholm)
Lite av svensk thaiboxnings ”golden boy” som utvecklats
enormt senaste två åren.

Therese Gunnarsson, kickboxning (född i Örkelljunga, bor i
Helsingborg)
Vann en professionell titel på hemmaplan i Helsingborg,
och är en av stadens mest omskrivna idrottare för tillfället.

Alexander Gustafsson, MMA (född i Arboga, bor i Stockholm)
UFC-framgångarna fortsätter att avlösa varandra och
Arbogasonen förväntas ännu en gång sälja slut Globen i
April.
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Ilir Latifi, MMA (född i Malmö, bor i Stockholm)
Vann en upphaussad match på Superior Challenge inför
hemmapublik i Malmö. En mycket populär idrottsprofil, i
synnerhet i södra Sverige.

Elina Nilsson, thaiboxning (Göteborg)
Vann sitt andra raka VM-guld under 2012. Nyutbildad
polis som betyder mycket för kvinnlig stående fighting i
Sverige. Syns alltmer i sportmedia.

Maria Elin Olsson, kickboxning (Södermalm, Stockholm)
Vann en VM-medalj och en pro-titel i WTKA under 2012
inför mängder av tittare runtom i världen. Hennes come-
back blev storstilad.

Fredrik Widgren, ju jutsu (Stockholm, Nacka)
Den potentiella storstjärna som svensk ju jutsu saknat un-
der lång tid. Widgrens VM-silver imponerade – på en hel
ju jutsuvärld!

Jennifer Österlin (Göteborg)
EM- och VM-guld för en landslagsdebutant under ett och
samma år är inget annat än djupt imponerande. En ny
svensk kampsportsstjärna föddes under 2012.
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Alex!

Gustafsson får sin titelchans i höst
Publicerat 2013-06-14 av Jonathan Broberg

Det har tisslats och tasslats ett bra tag under ytan. Men igår
kom beskedet om att Jon Jones hade bokats in i september
under UFC 165 – och inte långt efter sammankopplades
även Gustafsson till matchen. För ett par timmar sedan
bekräftar UFC nu att matchen är bokad till Toronto den 21
september.

   – Jag är riktigt glad att matchen till slut blir av. Detta
är en dröm som går i uppfyllelse för mig och en sådan här
chans får man bara en gång. Det är det här som jag går upp
varje morgon och tränar hårt för, säger Alexander Gustafs-
son om matchen i ett pressmeddelande.

I dag klockan 12.00 har Alexander Gustafsson samlat
till presskonferens angående matchen.

Jon Jones, titelhållaren, är också oerhört spänd på upp-
giften. I pressmeddelandet säger han:

– Många tror att jag är framgångsrik för att jag är större
än mina motståndare, men med Gustafsson skulle det inte
vara fallet. Så den matchen skulle vara fantastisk för mig,
sa Jon Jones vid presskonferensen efter sin senaste vinst i
slutet av april i år.

Röster om Alexander Gustafssons chanser
Publicerat 2013-09-18 av Jonathan Broberg

Det börjar närma sig titelmatchen nu. På lördag möts Alex-
ander Gustafsson och Jon Jones om UFC-titeln i lätt tung-
vikt, i något som liknar svensk kampsports största enskilda
match. Och så här säger några inom kampsportsfamiljen
som budokampsport.se varit i kontakt med.

Samtliga som tillfrågats har fått svara på dessa tre frå-
gor:
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1) Hur kommer du att följa matchen?
2) Vilken betydelse tror du att matchen har för svensk

kampsport?
3) Hur går det i matchen?

Michael Kuntz, sportsligt ansvarig för svenska ju jutsu-
landslaget

1) Jag ska försöka att ta mig till samlingen på biografen
och titta med kampsportsfamiljen.

2) Betydelsen är enorm. Det största som har hänt
svensk kampsport sedan Ingemar Johansson, Alex är typ
likadan – ödmjuk, jordnära och jäkla duktig.

3) Seger så klart!

Magdalena Kowalczyk, före detta världsmästarinna i
thaiboxning

1) Har inte bestämt mig än: Antingen med duntofflor
och chokladpraliner eller med ett gäng bröliga muskulösa
dudes. Eller båda samtidigt.

2) För truppmentaliteten bland "oss kampsportare" är
det ju fantastiskt. Main event i UFC, det blir ju inte större
än så! Oavsett utfall har ju Alex – och därigenom även
svensk MMA – fått mycket uppmärksamhet utanför lan-
det, men jag vet just inte om det kommer att öka accep-
tansen för sporten hos de som neggar den i Sverige...

3) Jones är ju en avig typ, det kommer udda tekniker
från alla håll och kanter. Å andra sidan vet jag att Alex och
hans tränare är mästare på att förbereda sig för mot-
ståndar-specifikt. Tror att den kommer att gå full tid och att
Alex vinner på poäng mot en frustrerad Jones som inte fått
till hela sitt game.

Björn Kjöllerström, före detta kickboxningsprofil
1) Jag ska se matchen med några kompisar dagen efter.

Det råder totalt förbud med allt som har med internet att
göra innan vi sett matchen.
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2) Det skulle vara det absolut största som hänt i Sveri-
ges kampsportshistoria.

3) Alexander Gustafsson har oddsen emot sig. Man får
5-6 gånger pengarna på Alex. Jones har sett väldigt impo-
nerande ut och lyckats dominera de senaste motståndarna
på deras villkor. Om Jones går in och enbart försöker boxas
med Alex så kan Alex ta hem det. Jag hoppas att Jones gör
det misstaget och att Alex går in helt respektlöst och släp-
per loss sin underbara MMA-boxning direkt. Ge järnet och
gör oss ännu mer stolta än vad vi redan är Alex!

Abgar Barsom, före detta fotbollsproffs och stort MMA-fan
1) Förhoppningsvis med vänner efter en utgång på lör-

dag.
2) Det kanske är den största matchen sedan Ingos

match. JBJ är Messis svar på fotboll, så det kan inte bli
större.

3) Det är nog de två längsta fighters som möts. Jag hop-

Jon Jones och Alexander Gustafsson i ”staredown” före matchen i To-
ronto. Foto: Jonathan Broberg.
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pas på Alex och hejar på honom. Men Alex måste göra en
felfri match och verkligen överraska JBJ.

Benjamin Bolling, SB&K:s ungdomsråd
1) Jag kommer följa matchen via ppv hos UFC som all-

tid.
2) Jag vet att i och med att det går så bra för Alexander

internationellt går det lika bra för även Sverige internatio-
nellt, han representerar Sverige och han ger inspiration för
alla utövare av MMA i landet – både nybörjare och avance-
rade, stora som små. Han visar att vi är bra på kampsport
genom att han själv tävlar på så hög nivå, han är en sann
champion och en ikon som säger till oss alla att aldrig ge
upp för vi alla har chansen att gå så långt som Alex, han är
en av våra största inspirationskällor.

3) Jag tror att det kommer bli en hård match mot Jones
för han är en stark fighter, men det är Alexander också och
jag ser ingen anledning till att Alexander inte kommer att
vinna matchen. Jag tror Alexander kommer vinna det här.

Jesper Gunnarsson, Svenska MMA-förbundet och arrangör av
The Zone-galorna

1) Jag är rädd att mitt liv som småbarnsförälder tvingar
mig att sova när matchen går och att jag ser den i efter-
hand. Jag kommer dock försöka se den spoilerfri.

2) Om Alexander vinner kommer det att ha väldigt stor
betydelse och förhoppningsvis blir det helsidor i stil med
fotbollslandslaget. Vid förlust blir det såklart lite mindre
notiser. Men totalt sett är ju förstås en titelmatch en mycket
stor sak, jag hoppas verkligen att mainsteam media verkli-
gen täcker den.

3) Hjärtat säger Alex men hjärnan säger Jones. Med det
sagt så trivs ju svenskar med att vara underdogs. Kan An-
derson Silva förlora så kan Jon Jones göra det med. Alex är
den som jag tycker matchar Jones bäst i divisionen så ut-
gången är inte given. Go Alex!
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Karin Edenius, skadad världsmästarinna i kickboxning på väg
tillbaka mot landslaget igen

1) Jag kommer att följa matchen via nätet men kommer
nog inte se den live, då den sänds mitt i natten, utan kom-
mer se/läsa om den i efterhand.

2) Alex är ju utan tvekan den kampsportare som under
senare tid lyckats slå igenom medialt så pass att det går att
jämföra med alla andra sporter som annars har tacksamt
med synlighet. Jag vill därför påstå att alla Alex matcher
har en stor betydelse för svensk kampsport men såklart
väger just detta möte med just denna motståndare lite ex-
tra tungt.

3) Självklart hejar och tror jag på Alex som segrare!

Björn Rhodin, vice ordförande i Svenska
Kickboxningsförbundet

1) Jag lär få den i flödet på morgonen när jag vaknar.
Det blir ingen "vaka" för min del.

2) Den betydelsen är så stor att den inte går att över-
skåda. Den kommer ha "impact" i hela kampsports-
branschen under mycket lång tid. Speciellt om han vinner.

3) Jag tror han vinner. Magkänsla. Kan för lite om Jo-
nes träning men Alex känsla för distans och hans fysisk
som backar upp taktiken lär bli det svåraste Jones upplevt.
Lär sluta i seger för Gustafsson.

Caroline Ek, svensk världsstjärna i kickboxning som gör
comeback lite senare i höst

1) Jag ska försöka stänga av från omvärlden så att jag
kan se sändningen på söndag kväll utan att veta resultatet
i förhand.

2) Det har varit en del svenskar i UFC men Alex har
verkligen stuckit ut från alla andra, och enligt mig har han
redan gjort väldigt mycket för svensk kampsport. Om han
tar hem titeln blir hans storhet bekräftad.

3) Alex tar hem det med hjälp av sin boxning.
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Besam Yousef, MMA-stjärna med UFC-erfarenhet
1) Helst hade jag ju velat se matchen live såklart. Det

får bli någon livesändning av något slag.
2) Det här är ju otroligt stort för svensk kampsport!

Alex kommer verkligen sätta Sverige på kartan. Hoppas att
det satsas mer på våra svenska landslag efter detta.

3) Alex vinner på TKO i någon av de sista ronderna.

Bernt Lagergren, reporter på SVT med stort kampsportshjärta
1) Jag kommer att se matchen hemma i tv-soffan. Jag

ställer klockan på 04.00, det blir en jäkla skön match som
jag inte tänker missa.

2) Den betyder jättemycket. Att Sverige fått fram en
sådan fixstjärna, ja han är ju redan väldigt stor, är oerhört
roligt och viktigt för kampsporten.

3) Jag tror på Alex. Många menar ju att det blir svårt att
överlista Jones, men kan Alex utnyttja sin fina boxning har
han en bra chans. Jag tror inte alls att han är så långt ifrån
Jones klass. Jag säger svensk vinst!

Jimmy Lidberg, svensk OS-medaljör i brottning
1) Eftersom jag själv befinner mig i Budapest på brott-

nings-VM och Alex match och VM krockar, så blir det nog
bara till att följa liveraporteringen på någon sida.

2) Jättestor betydelse självklart. Jag tror knappt vi i Sve-
rige förstår hur stort det här är. Den här matchen och Alex
fortsatta karriär kommer sätta ordentlig fart på nyrekryte-
ringen för en hel del kampsporter runt om i vårt avlånga
land.

3) Väldigt svår fråga. Hjärtat säger Alex såklart. Han
har en god chans att vinna den här matchen, så är det fak-
tiskt! Att ge dig ett konkret svar känns lite som att gissa på
en 50-50 fråga.
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Joakim Borgudd, journalist på Helsingborgs Dagblad och stort
MMA-fan

1) Jag kommer att vara på en fest under lördagskvällen
och natten men kommer på något sätt se till att se matchen.
Kosta vad det kosta vill.

2) Jag ser det här som den största händelsen sedan Ing-
emar Johanssons dagar. Det här har redan stort genomslag
i medierna och kommer bli ännu större om han vinner gi-
vetvis. Idrotter behöver stjärnor, så självklart betyder det
här massor för svensk kampsport. Han kommer troligen
för många att bli synonym med MMA. Så det är positivt.
Däremot är det kanske naivt att tro att det här kommer att
ta svensk kampsport till helt nya nivåer, det blir inte en
folksport över en natt.

3) Jon Jones är givetvis favorit. Ju längre matchen går
får han en större fördel tror jag. Men Alexander har nävar
av guds nåde och gör mästaren ett misstag så åker han dit.
Så jag måste tippa med hjärtat och säga att Alexander
knockar Jones. Lyckas han inte med det blir det förlust.

Eddy Bengtsson, före detta OS-brottare och MMA-profil
1) Jag kommer sätta klockan på ringning och bänka

mig i soffan för att se matchen.
2) Alex är en fantastisk ambassadör för svensk MMA.

Han är ödmjuk och naturlig, en fin kille på alla sätt. Skulle
han vinna är det förstås Ingo-klass, utan tvekan. Men han
är underdog.

3) TKO. Rond 2. Alex vinner. Det enda som skulle oroa
mig är att matchen tas till golvet, men Alex vinner.

Kent Hansson, före detta sportchef på Kvällsposten och numera
kampsportsbloggare

1) Från tv-fåtöljen.
2) Om Gustafsson vinner kan det bli ett uppsving för

MMA-sporten.
3) Jag tror faktiskt att Gustafsson har en bra chans.
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Hans hunger är betydligt större än Jones. Det är Alexan-
ders stora chans, han måste ta den.

Svenska fansen är både härligt högljudda och
segervissa

Publicerat 2013-09-21 av Jonathan Broberg
Runt om Toronto i det ösregn som fullständigt vräkt ner
syns svenska flaggor på vissa av barerna i närheten av Air
Canada Centre.

De svenska fansen lär dock vara i underläge röstmäs-
sigt då det väntas ungefär 25.000 åskådare ikväll.

Men humöret på de svenska supportrarna är uppåt och
tron på en svensk titel i nattens match är stor.

– Klart Alex vinner det här, säger en supporter insvept
i en stor Sverigeflagga.

Och sedan tar sången vid. Igen.

Gustafsson luckrade upp Torontomolnen
Publicerat 2013-09-21 av Jonathan Broberg

En fuktig hetta har omgärdat Toronto under de senaste
dagarna. En väderlek som de tre miljoner invånarna är
tämligen främmande för vid den här årstiden. Men så är
detta heller ingen vanlig septemberhelg i Kanada.

Toronto sägs vara en stad för den kulturelle. Runt om-
kring de ståtliga höga bankskraporna sprider de små bare-
rna ut sig. I Sverige har vi en känsla för byggnation på
bredden, här byggs det på höjden.

Det tar inte många minuter att vandra från den ena
stadsänden till den andra. Och ibland sveper en illalukt-
ande doft in från vattnet i väst.

Sannolikt är Toronto den närmaste storstaden i Kanada
till den amerikanska gränsen: New York är endast någon
timmes färd härifrån. Men ändå känns USA väldigt avläg-
set.

Under morgonen följde jag en tv-intervju med den
timide New York-killen Jon Jones. Han bekymrade sig över
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att MMA är förbjudet i New York och menade att Toronto
därav har blivit hans andra hemstad.

Vi som befann oss på Maple Leaf Square för dagens
UFC-invägningar kunde sannerligen ta fasta på det: trots
väldigt många blågula flaggor och höga Alex-röster var det
den populäre Jones som rev ner överlägset flest ovationer.

Vi svenskar känner igen oss i Jon Jones dilemma: allt-
för länge har våra kampsportsstjärnor tvingats tävla utom-
lands för att våra lagar bestämt så – men det håller min-
sann på att svänga.

Under dagens invägningar såg jag representanter från
alla Sveriges största medier och det blir en medial upp-
backning vi aldrig skådat innan. Om Bosse Ringholm tit-
tade på invägningarna tror jag han dreglade mest åt Jon
Jones historia; förbudet mot MMA i New York gör endast
att en världsstjärna inte kan få känna sig helt och hållet
uppskattad på hemmaplan, vilket givetvis är hjärtskärande
trist.

Michigansjön länkar samman Toronto med Chicago
och under ett par dygn har mörka tunga moln täckt båda
de stora städerna. Vi själva kunde varken landa i Chicago
eller för den delen lyfta mot Toronto i tid på grund av
ovädret. Men när Alexander Gustafsson idag äntrade sce-
nen för invägningarna sprack molntäcket upp och solen
kunde för första gången sedan vi landat i Kanada visa sig
ett litet tag. Strax därpå stegade Jones ut för invägning och
i exakt samma sekvens försvann solen in bakom molnen
igen och har fortfarande inte kikat fram.

Månne är det ett omen. Men Alexander Gustafsson är
trots allt ruggig underdog, vilket i sig inte behöver vara en
nackdel. Många i Toronto tar för givet att Jones ska vinna
och när Jones var i den där tv-intervjun i morse snackades
det betydligt mer om Jones kommande presumtiva match
mot Anderson Silva. Som om Alex bara är en transport-
sträcka. Perfekt, tänkte jag.

Svenskar tenderar nämligen till att vara som allra bäst
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när man får slå lite ur underläge – och det var som Dana
White kunde konstatera: detta blir första gången som Jones
möter en motståndare med likvärdig räckvidd och kanske
även ett bättre stående game.

Många svenskar fanns på plats på Maple Leaf Square
och gjorde verkligen sitt till för att försöka hjälpa Gustafs-
son. Det värmde. Och hade jag haft rygghår hade min
skjorta varit full av hårhål nu, för jädrane mig vilket drag
supportrarna vaskade fram och vilken ståpäls jag fick.

Det är också på något sätt poetiskt att Gustafsson ska
försöka vinna en titel i Air Canada Centre – hemmaarena
för Toronto Maple Leafs där framför allt två svenska
hockeyikoner, Mats Sundin och Börje Salming, har varit
stora hjältar.

Mats Sundin var så stor här att hans gamla Djurgårds-
tröja prydde skyltfönstret på det NHL-museum som staden
förfogar över.

Kanske är det Alex tur att bli historisk imorgon. Helt
klart är att Alex inte har förlorat detta på förhand, snarare
tvärtom.

Och även om Air Canada Centre mestadels kommer
att hålla sina tummar på Jon Jones har inte Toronto glömt
sina svenska arv.

Det är väldigt säkert.
En sista sak: kanadensare är oerhört trevliga. Till och

med under dagens invägningar blev jag fullständigt över-
rumplad av deras hövliga stil.

Det var när polisen Phil, i Torornto gillar de att ta reda
på förnamnet på en tilltalsperson, som ansvarade för säker-
heten kring UFC-invägningarna kom emot mig som jag
blev förbryllad.

Vanligtvis när den svenska polisen har hand om
idrottsevenemang kantas dessa av polisiära övertramp.
Ofta besvaras knappt frågeställningar och om så görs är de
så ohövligt framförda att man blir mörkrädd.

Jag påpekade detta till Phil som svarade med att om
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han inte är trevlig mot mig kunde han heller aldrig känna
av mina intensioner. Så arbetar polis med reell verklige-
hetsuppfattning.

Det finns som sagt mycket att gilla i Toronto. Imorgon
hoppas vi svenskar här på ytterligare något att gilla lite
extra. Go Alex!

Magnifik Alexander Gustafsson förlorade bittert
Publicerat 2013-09-22 av Jonathan Broberg

Det var på många sätt ett klassisk svenskt idrottsögonblick.
Den på förhand så omutlige Jon Jones var skärrad, chockad
och på gränsen till desperat. Men ett av alla snurrförsök i
slutet av fjärde ronden förändrade drastiskt den match
Gustafsson fram till dit hade dominerat.

Jon Jones var tvungen att direkt efter matchen uppsöka
sjukhus och kunde inte medverka på den officiella press-
konferensen.

Det säger det mesta om hur nära Alexander Gustafsson
var att ta hem titeln till Sverige.

Det var långa stunder i matchen en annan Jon Jones än
vi är vana att se honom. Han fick inte grepp om vare sig
Alex eller matchbilden. De få nedtagningsförsök han kom
till parerade Gustafsson utan bekymmer – Alex fick istället
ned Jones.

– Det hade man aldrig kunnat tro, sa en klart exalterad
Dana White.

Men så var det då den där snurrtekniken i slutet av
fjärde ronden. Det var inget snack om att Jones där vände
matchen. Innan hade Gustafsson hittat in med hela 80 träf-
far mot Jones huvud och den amerikanske mästaren hade
ett närmast infamt svullet ansikte.

Det blev förlust för Alex i titelmatchen, ett enhälligt
domslut. Nu vill dock många se en re-match och Dana
White avvisade inte den frågan helt.

– Vi får vänta i två, tre veckor. Vi måste låta den här
matchen sjunka in först.



51Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Ett ändrat klimat i Sverige
Publicerat 2013-09-24 av Jonathan Broberg

Livets vandring kan bli så oanat annorlunda. Det som en
gång var kan blåsa bort på bara ett par ögonblick. När vi
lämnade Sverige i torsdags var det ett sommarprytt
svenskt väder, nu är hösten här: kallt och mörkt. Och nog
har klimatet för svensk kampsport också ändrats under
denna haussade helg.

Vi lever ofta för att vi måste. Ibland tenderar måsten att
leva i oss, som en gormande löjtnant i armén. Då blir livet
inte särskilt rogivande och inte ens de vackraste vyer kan
uppskattas.

Vi behöver då få små uppvaknanden, små vardags-
mirakel. Som att den första tussilagon kämpar sig upp ur
tjälen i april, eller att en kärlek utvecklas under de mörkare
månaderna.

Sverige är faktiskt lite förändrat efter den här helgen.
Det var helgen då en av världens bästa fotbollsspelare,
Zlatan, inkluderade Alexander Gustafsson i sin egna lilla
fanclub. Det var helgen då en svensk hävdade sig, och i
stora delar även överglänste MMA:ns Usain Bolt: Jon Jones
har aldrig varit mer skärrad, eller för den delen skadad.

Efteråt har vi sett medierna behandla MMA och Gus-
tafsson som den store idrottare han faktiskt är. Att alla de
stora medierna var på plats på Arlanda när Gustafsson
(äntligen) landade har vi inom vår sfär aldrig upplevt förr.
Och då vann Gustafsson endast mångas hjärtan – matchen
tilldömdes Jones.

Det var en ny stjärna som tändes på den svenska
mediahimlen denna helg, men för oss som haft med Alex
att göra länge har den stjärnan lyst under väldigt många år
nu. Som när jag stötte på honom för första gången i Djur-
gården Boxnings lokaler.

Jag var där med ett gäng Djurgårdare för ett sparring-
pass i boxning. Deras tuffa uppsyn försvann all världens
väg när de fick syn på Gustafsson som massakrerade en
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sandsäck så att hela Stockholm skakade till.
– Broberg, inte ska vi sparras mot den där, sade en i

mitt sällskap förskräckt.
Nej, Alex har den där förmågan att hamna i blick-

fånget. Somliga kallar det star-quality. Jag kallar det – hu-
manism. För bakom den hårda attityd som präglar MMA
och kampsport finns en helt vanlig kille från Arboga. Eller
ja, inte helt vanlig kanske – men en mycket jordnära och
ödmjuk kille i alla fall.

Jag kunde inte undgå att dra paralleller till allt möjligt
när vi såg Gustafsson vandra in i Air Canada Center i lör-
dags. Ingångslåten ska vara kongenial, den ska spegla en
personlighet på något sätt. Alex valde att gå in till sommar-
plågan ”Wake me up” med Avicii och Aloe Blac. Jag tänkte
att Alex och MMA är lite som den rätt misslyckade rappa-
ren Aloe Blacc som sjunger så vackert i sången att jag inte
kunde tro mina öron när jag fick reda på att det var samme
man.

Aloe Blacc kom fram under mitten av 2000-talet som en
undergroundrappare med få svordomar och många leende
texter. Han var som kanadensarna säger ”ahead of his
time”. Blacc valde byta bana. Han började sjunga. Han star-
tade ett klokt samarbete med den japaska hiphop-orkestern
(!) Cradle Orchestra. I det samarbetet, som endast nått de
mest hängivna, både sjunger och rappar han. Det albumet
är (kon)genialt.

Men Aloe Blacc, likt svensk MMA, behövde något
större att rida på för att nå ut. Han behövde en svensk DJ.
Sommarplågan var kommen och så även ett nytt liv för den
i många avseenden pånyttfödda artisten.

När vi landade igår på Arlanda hade den svenska
Brittsommaren bytts ut mot höst. Det förändrade klimatet
märktes av även på Stockholms tunnelbana i morse – det
var betydligt trängre i vagnarna, cyklisterna har lämnat
cykelbanorna, och det pratades – MMA.

Jag kunde inte låta bli att lyssna till två stiligt klädda
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kvinnor i 40-årsåldern, gissar jag. Deras kostymer viskade
om karriärister liksom deras lattemuggar, men samtals-
ämnet var alltså – Alexander Gustafsson. De pratade till
och med om vissa matchdetaljer, vilket fick mig att förstå
att de båda måste ha stannat uppe i lördagsnatt för att se
matchen.

Känslan är att fler svenskar än vi tror stannade uppe i
lördags. Det hade varit trevligt att få någon slags uppfatt-
ning om hur många, men sådan information är som att
hitta en kantarell i februari.

Alexander Gustafssons betydelse för svensk kamp-
sport i stort går inte att sätta i rimliga perspektiv. Hans
UFC-framfart är som en isbrytares färd över Norra Ishavet
och jag hoppas innerligt att han är kvar inom MMA:an så
länge att vi kan se nya frön sås i samma rabatt där Gustafs-
son växte fram. Det handlar inte på något sätt att utnyttja
den kraft Gustafssons heroiska insats mot Jon Jones fört
med sig, utan bara att försöka på ett klokt sätt samla ihop
dessa krafter.

Vi såg en del av dessa i forma av blågula supportrar
som gav Air Canada Centre en känsla av hemmaplan. Vi
såg en del även när media mötte Gustafsson på Arlanda
igår – och vi kan förhoppningsvis se en del nya svenska
ungdomar med Gustafsson som idol ta sig in till svenska
kampsportsklubbar i hopp om att en dag själva få göra en
resa likt Gustafsson.

Själv är jag bara så stolt att vara svensk när jag ser in-
satser likt den i lördags. En stolthet som rätar ut den rätt
krokiga rygg som hängt med oss Brobergare genom gene-
rationer.

Gustafssons avtryck går som sagt inte att sätta in i rim-
liga perspektiv.
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Aikido intog Kungsträdgården
Publicerat 2013-08-19 av Jonathan Broberg

Under en veckas tid tre timmar om dagen hade flera
aikidoklubbar i Stockholm sammanfogat sig och deltog
därigenom under We are Sthlm-festivalen. Budokamp-
sport.se var på plats för att spana in evenemanget.

Augustivindarna hade börjat tillta. Det som för bara ett
ögonblick sedan var Medelhavsvarmt påminner istället allt
mer om det som komma skall – hösten.

Men då och då tittar ändå solen fram och när den väl
gör så är det varmt, väldigt varmt i Kungsträdgården.

Det vimlar av ungdomar. De allra flesta är besökare av
den festival som förr kallades Ung08, men som till i år bytt
namn till We are Sthlm. Runtomkring finns det olika akti-
viteter för ungdomarna att sysselsätta sig med – allt från att
spela handboll, prova på base ball, klätterväggar och dj-
skolor.

Mitt i allt detta finns också utrymme för aikido. Och
det är förbluffande många som är intresserade av den an-
rika japanska budosporten. Många ögon iakttar med för-
tjusning det som dels visas upp på mattan och dels de som
vågar sig på att testa.

Aikidons dragningskraft börjar så smått att öka. Allt-
fler ungdomar tycks känna till vad aikido är. Under festiva-
len passade budokampsport.se på att tillfråga ett gäng ung-
domar om de kände till aikido. De flesta svarade ja, och de
allra flesta visste också att det var en japansk budoart utan
tävling.

På plats i Kungsträdgården möter vi också Anna Stens-
land Spangford från Järfälla Aikidoklubb som är den som
ligger bakom aikidons synlighet på festivalen. Hon berät-
tar att detta kan vara en start på en årligen återkommande
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aktivitet. Hon hoppas vidare på sikt att aikidon fortsätter
att synas bland folkmassor.

I snitt trodde sig arrangörerna från aikidon komma i
direkt kontakt med närmare 100 ungdomar om dagen.

Aikido i Kungsträdgården. Foto: Jonathan Broberg.
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Drop-in-kampsport
Publicerat 2013-11-29 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet sjösätter nu sin
största satsning på ungdomsverksamhet hittills. Med ut-
gångspunkt från RF:s projekt Drive-In-Idrott som i sin tur
bygger på Djurgården Fotbolls Drive-In-Fotboll, kommer
SB&K att lansera Drop-in-kampsport. Syftet är att skapa
mötesplatser för ungdomar i ytterstadsområden och er-
bjuda en kanske lite mer meningsfylld vardag.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet startar upp
Drop-in-kampsport. Detta står klart att lanseras och under
vintern är det tänkt att det första passet ska hållas.

Det är med utgångspunkt från RF:s projekt Drive-In-
idrott som i tur startades ur Djurgården Fotbolls projekt
Drive-In-Fotboll som SB&K nu tar sats för att kunna er-
bjuda ungdomar i olika ytterstadsområden en mer me-
ningsfull vardag.

Pilotprojekt blir Rissne i Sundbyberg där ett samarbete
med Rissne Ungdomsgård har startats. Projektet kommer
att innehålla träningspass i kampsport för ungdomar.

Kampsportsträningarna kommer att rikta sig till mål-
gruppen 12-17 år, men alla som vill prova på kommer att få
göra det.

Träningarna kommer att hållas under fredagskvällar
och kanske även under ytterligare tid under helg.

Projektledare för Drop-in-kampsporten blir Idrotts-
socionomen Jonas Hellerup, som också grundade Djurgår-
den Fotbolls Drive-In-Fotboll.
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Allstyle PRO-galan
Publicerat 2013-04-21 av Annie Bondefelt

För att fira 20-årsjubileumet bjöd arrangörerna även på en
ny tävlingsdel – Allstyle PRO. I en av de mest haussade
matcherna fick vi se Nils Widlund göra comeback efter en
kortare tids uppehåll.

Att motivationen en gång var som bortblåst syntes inte
när Nils snabbt dominerade matchen och vann överty-
gande på knockout redan i den första ronden.

– Jag har verkligen sett fram emot den här matchen och
att få bjuda på underhållning, därför är jag är besviken
över att matchen tog slut så fort, säger Nils i en kommentar
till budokampsport.se.

Kvällens andra stora utropstecken var fighten mellan
Lina Akhtar Länsberg och Maria Elin Olsson.

Matchen inleddes i ett högt tempo där båda visade upp
bra tekniker och kondition trots att ingen hade toppat for-
men inför dagens match. För Lina var matchen en del av
upptrappningen inför kommande MMA-fight den 1:a juni
och för Maria ligger fokus på SM i kickboxning om några
veckor.

Efter en jämn match gick slutligen pokalen till Maria
Elin Olsson.

– Jag försökte träna på att bli lite snabbare och lättare i
fötterna under uppladdningen, men det gick väl sådär. Det
kändes bra även om det är en bit kvar tills formen är top-
pad, säger Maria efter vinsten.

Marias nästa fokus blir SM i kickboxning innan VM i
sanshou och kickboxning väntar under året.

Kvällen avslutades med turneringsfinalen där guldet
togs av polacken Kamil Bosko efter en skiljerond mot
Houssein Khodr. Det var en intensiv och underhållande
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match som innehöll både kvicka slagserier och en glö-
dande kampanda.

En dag fylld med atleter som debuterar, gör comeback
eller precis gått sin viktigaste match är till ända. Det är med
ett leende på läpparna vi tittar tillbaka på dagens alla
matcher och ser fram emot ännu en Allstyle-tävling till
hösten.

En värdig hyllning till en 20-årig klassiker
Publicerat 2013-04-22 av Jonathan Broberg

Jag ska säga det rakt ut. Jag åker inte gärna självmant över
till Solna. Men det har att göra med mitt engagemang i en
annan idrott än kampsport, så för denna gång kände jag ett
lugn inför solnaresan. Det var trots allt så att en svensk
kampsportsinstitution skulle hyllas – och det ville jag inte
missa.

Det är något visst när nostalgi och nutid förenas. Det är
som att stå med ett ben i vardera hav. I lördags var det
verkligen så. Även om vi alla skulle bevittna nuet för att
florera oss med stora händelser likt Nils Widlunds come-
back och matchen mellan Maria Elin Olsson och Lina
Ahktar Länsberg, var det ändå minnenas ögonblick i Solna-
hallen.

Allstyle fyllde som tävling 20 år. Den historiken, den
betydelsen går inte att sätta i perspektiv. Men de som gick
matcher under kvällen gjorde sitt yttersta för att hylla 20-
åringen. Och jag tycker i de allra flesta fall att det blev en
riktigt värdig hyllning, och det bjöds också på ett par sköna
matcher.

Nils Widlunds comeback hade åtminstone jag sett fram
emot. Nu hade Widlunds frånvaro från kampsportsscenen
ännu inte riktigt hunnit blomma ut i den där våldsamma
saknanden, men det kändes på förhand speciellt. Och det
syntes i hans själva strålglans att matchen var väsentlig. Att
det sedan kanske inte blev den comeback han hade före-
ställt sig, eller ens var värdig, spelar mindre roll. Widlund
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är tillbaka – och han vinner matcher igen. Det är glädjande
för fler än bara de närmast sörjande.

Maria Elin Olsson och Lina Akhtar Länsberg möttes i
en het envig. Jag tyckte, som en hel del andra, att det såg ut
som att Länsberg var starkare. Men det ska också sägas att
matchen var jämn och regelverket nytt. Det fanns således
öppning för olika tolkningar av beslutet, men jag litar till
att domarkåren gjorde ett korrekt beslut i slutändan.

Eftersnacket handlade dock mycket om att Länsberg
ansett sig förfördelad medan Olssons sida hävdat att Maria
plockat fler poänger sett till gällande regelverk. Det enda
jag kan säga med säkerhet är att det kanske bättre skulle ha
framgått vilka regler som i så fall gällde – för alla verkade
långt ifrån familjära med det, vilket var synd. Inte minst för
de tävlande som naturligtvis inte vill vare sig se sig själva
förfördelade eller för den delen utropade som orättvis seg-
rare.

I övrigt kändes det som att Allstyle verkligen kan hitta
ett framgångrikt recept framgent. Tävlingen på dagen lock-
ade närmare 200 deltagare och galan på kvällen finns det
stor potential kring.

Sedan var det kul att se Zina Djelassi mot Emma Hell
Lövgren. Matchen var kanske inte bländande underhåll-
ning, men den innehöll små alster av stor kvalitet – sådant
som vi idrottsnördar älskar att se. Det var jämnt och det var
taktisk ingenjörskonst som bäddade för Djelassis seger.

För min egen del gillar jag att vara nostalgisk, jag gillar
att vandra tillbaka bland mina minnen från förr. Jag gillar
att blanda det som var, med det som ska vara – och utifrån
den förnimmelsen blev min lördagskväll en väldigt upplyf-
tande upplevelse.

Något jag är tacksam över att få ha närvarat vid. Stort
grattis till 20 fina tävlingsår, Allstyle Open!
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Kent Hansson ny krönikör
Publicerat 2013-05-07 av Jonathan Broberg

En av Sveriges mest meriterade och absolut främsta sport-
journalister Kent Hansson är klar som krönikör för budo-
kampsport.se. Hansson har bland annat arbetat som sport-
chef på Kvällsposten.

– Det ska bli fantastiskt spännande, säger han till budo-
kampsport.se angående det nya uppdraget.

Kvällspostens förre sportchef och sportjournalist Kent
Hansson ansluter till budokampsport.se. Hansson kommer
att ingå bland budokampsport.ses krönikörer med start så
snart som möjligt.

Hansson är en av Sveriges mest ansedda skrivande
sportjournalister och har dessutom ett stort och varmt
hjärta för kampsport.

– Det finns faktiskt inget bättre än att skriva om kamp-
sport och kampsportare för kampsportsfans. Att få skriva
åt Budo & Kampsportsförbundet känns därför fantastiskt
spännande och väldigt stimulerande, säger han.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets informatör
Jonathan Broberg är så klart nöjd över ”nyförvärvet” Kent
Hansson.

– Redan när jag började läsa sportjournalisters texter
som barn var Kent Hansson en av dem jag alltid följde. För
mig känns det så jäkla roligt, och samtidigt lite overkligt,
att han vill vara med och bidra med texter på vårt förbunds
hemsida.

Kent kommer att skriva ungefär tio krönikor om året
för förbundet, med start inom väldigt snar framtid. Han
har även nyligen, tillsammans med Aftonbladets Stefan
Alfelt, startat en kampsportsblogg – www.mrringside.com.
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Tre svenska EM-guld i thaiboxning
Publicerat 2013-07-28 av Jonathan Broberg

Sverige har vunnit tre EM-guld i thaiboxning. Detta sedan
Jennifer Österlin, Lina Ahktar Länsberg och Johanna Ryd-
berg svarat för trippla suveräna finaler sent under sönda-
gen.

Sveriges framgångar i thaiboxning fortsatte under EM
i Lissabon. På fyra finaler blev det tre guld. Jennifer Öster-
lin, som igår detroniserade tjeckiskan Martina Jindrova,
visade ingen pardon heller mot finskan Heide Björklund i
finalen.

Det blev en vacker vinst och ett försvarande av fjolår-
ets EM-guld. Lina Akhtar Länsberg vann också mot finskt
motstånd i sin final, vilket medförde att Lina nu även är
bäst i Europa. Vidare tog helsingborgskan Johanna Ryd-
berg sitt efterlängtade EM-guld i -51kg, då hon finalslog en
ryska på poäng.

Dock förlorade Sofia Olofsson sin final mot ryskt mot-
stånd, men stockholmskan vann ett mycket fint silver.

Anders Pettersson rokudan (6 dan)
Publicerat 2013-02-25 av Jonathan Broberg

Den svenske shorinji kempostjärnan Anders Pettersson
blev i helgen graderad till 6 dan. Det under ett läger i Ja-
pan. Därmed är Pettersson inte bara den svensk som inne-
har högst grad, utan också den förste svensk att erhålla
rokudan.

Examinatorer var Onishi sensei och Kawashima sensei.
Pettersson genomförde graderingen tillsammans med John
McCulloch.
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Gästkrönika: Tänk om jag vetat...
Publicerat 2013-03-28

Det kan vara tufft att vara elitidrottare ena dagen för att nästa
dag ha lagt karriären åt sidan. Vi har fått en gästkrönikör idag
som för ett par år sedan vann ett VM-guld, och med det lade kar-
riären åt sidan.

Tänk om jag vetat att mitt idrottande och tränade i slut-
ändan skulle bli en bidragande del till att jag förlorade min
vackra, underbara hustru - som är min kärlek och min
bästa vän sedan den dagen jag såg henne för första gången.
Det är 19 år sedan. Tänk om jag vetat...

Vad har jag för att jag elitidrottat i snart tolv år … Jag
vet inte om jag ska vara ärlig, självklart finns det titlar
bucklor och det mest värdefulla - alla minnen och vänner.

En sliten kropp och nu en enorm tomhet... Jag saknar
min hustru mycket mer än doften av liniment och slitna
handskar.

När jag bestämde mig för att sluta efter VM 2011 var
det för att min hustru ville att jag skulle sluta och jag kunde
tänka mig att lägga av. Men jag upptäckte snart att det var
svårt. Det kliade i kroppen, var fanns bekräftelsen, kam-
pen, den härliga känslan som är i kroppen precis innan
matchen startar.

Men är det värt det ? Är det värt alla timmar, dagar,
svält och försakande som våra kära får göra för att vi ska få
stå där med handen lyft för att vi kort ska få ha känslan?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Tänk om jag vetat...

Vi kan inte påverka det förflutna, bara skapa framti-
den. Fast det är viktigt att lära av det förflutna. Så skriver
jag detta för att få sympati, bli ömkad?

Nej, det vill jag inte. Jag har gjort mina val och trodde
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inte på konsekvensen. Tanken var, det finns mer tid sen
när jag vunnit detta då …

Jag vill att ni ska pausa en stund och tänka - är det så
att mina kära inte får den kärlek och uppmärksamhet som
de behöver? Jag kanske ska träna senare, eller inte alls för
att vara med mina kära.

Om man inte vårdar sina relationer dör de alltid till
slut. Så jaga era drömmar, gör det som får er att bli den ni
vill vara men tänk på att det kan ha en baksida som kanske
dödar känslan, som ni kämpat så hårt för att nå er dröm.

Drömmar är inte lika härliga att nå om man inte har
någon att dela och glädjas med när de uppfylls. Har man
förlorat sina älskade på vägen till målet för att man varit
förblindad av målet.

Tänk om jag vetat...

RF:s förtjänsttecken till två ju jutsuprofiler
Publicerat 2013-05-28 av Jonathan Broberg

Under Riksidrottsförbundets stämma i helgen i Luleå för-
ärades två kampsportsprofiler med en av idrottens finaste
utmärkelser – Riksidrottsförbundets förtjänsttecken. Det
handlar om Ola Johansson och Bertil Bergdahl.

Det var glada miner efter Riksidrottsmötet och RF-
stämman i helgen. Och för två ju jutsu-profiler, Bertil Berg-
dahl och Ola Johansson, blev det extra minnesvärt.

De båda förärades, tillsammans med 99 andra idrotts-
eldsjälar, med Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.
Detta uppmärksammades även av Riksidrottsförbundets
ordförande Karin Mattsson Weijeber.
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Fyra EM-medaljer i ju jutsu
Publicerat 2013-06-02 av Jonathan Broberg

Sverige vann under söndagen fyra medaljer vid EM i ju
jutsu i tyska Waldorf. Sara Svensson från Jönköping vann
sin första mästerskapsmedalj då hon tog ett brons. Likaså
vann duoparet Malin Persson och Maria Eriksson brons i
duo. Och för bara ett tag sedan förkunnades det att sysko-
nen Sara och Fredrik Widgren hämtat hem varsin silver-
peng.

Svensk ju jutsu är på väg att etablera sig som en topp-
nation i världen. Och EM i tyska Waldorf gjorde nog ingen
besviken.

Det blev fyra svenska medaljer, två brons och två sil-
ver, då mästerskapet avslutades för ett litet tag sedan.

Sara Svensson, 30, från Jönköping har utvecklats ex-
tremt mycket på senare tid och idag vann hon sin första
internationella mästerskapsmedalj, då hon vann ett brons.

Även duoparet Maria Eriksson och Malin Persson sva-
rade för en mycket stark insats och bärgade hem ytterligare
en bronspeng.

Fredrik Widgren, 18, följde upp förra årets VM-silver
med att åter ta sig till en stor final. Det ryska motståndet
blev emellertid lite för svårt, även om matchen var jämn i
sin karaktär. Det blev ett nytt silver, denna gång i EM, för
supertalangen.

Och storasyster Sara Widgren, 21, var åter i medaljläge
(VM-brons ifjol) och såg starkare ut än på länge. Det blev
dock en snöplig finalförlust som länge såg ut att kunna gå
till svensk favör.
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Totto historisk – flest SM-guld i följd
Publicerat 2013-05-17 av Jonathan Broberg

Kickboxaren Thomas ”Totto” Heiderup, 44, från Karls-
krona vann i söndags sitt 24:e raka SM-guld. Heiderup har
inte förlorat en match sedan 1993 och är med det unik i
svensk idrott.

– Jag har alltid tänkt att det måste finnas någon som är
värre än mig själv. Det känns ruggigt overkligt, säger han
till budokampsport.se.

När domaren i lördagens SM i kickboxning, light kon-
takt, lyfte Thomas ”Totto” Heiderups arm till väders för-
kunnade det karlskronitens 24:e raka SM-guld.

En bedrift som är unik inom svensk kampsport – och
när Svenska Budo & Kampsportsförbundet sökt efter lik-
nande prestationer inom svensk idrottshistoria har motsva-
rande bragd inte kunnat hittas. Varken via Riksidrotts-
museet eller RF.

Kickboxaren Thomas ”Totto” Heiderup, född 1969,
skrev således i helgen ett stycke svensk idrottshistoria.

– Det känns inte riktigt verkligt, det har ju liksom bara
rullat på. Jag har ju själv tyckt att den största bedriften bara
har varit att jag har kunnat ställa upp i 24 raka SM, år efter
år. Att jag har fått vara skadefri, säger 44-åringen.

När ”Totto” får frågan om att reflektera över det fak-
tum att han är unik i svensk idrott svarar han snabbt:

– Jag har alltid tänkt att någon annan måste vara värre.
Det har inte sjunkit in i mig att vara främst i historien. Det
känns ruggigt overkligt.

Thomas ”Totto” Heiderupp inledde sin idrottsliga
bana med karate. När han sedan började tävla i kickbox-
ning tävlade han i karatedräkt.

– De fyra första SM-gulden -93-96 hade jag på mig
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karatedräkt. Och när jag tävlade i full-
kontakt (tre SM-guld) gjorde jag det i
mitt danbälte. Det måste ha sett väl-
digt roligt ut, skrattar han.

Sedan har det bara flutit på. Och
många är de som försökt besegra den
omutlige Heiderup.

– Det var ett tag då folk bytte vikt-
klasser och sånt för att försöka vinna

över mig. Martin Eisengarten (ett antal SM-guld i viktklass-
en ovanför) försökte bland andra, men jag lyckades vinna
ändå.

Men faktum är att helgens finalmöte med unge lo-
vande Karen Khachatryan var en svår nöt att knäcka för
”Totto”.

– Han är enormt lovande och duktig. Jag visste faktiskt
inte hur det skulle gå innan. Men jag kände någonstans att
hade min svit brutits hade det varit ett fint tillfälle att för-
lora mot just Karen.

Thomas, hur länge orkar du hålla på?
– Jag har sagt att jag gärna kör tills jag förlorar. Och då

kommer jag inte vara sur, för förlusten kommer att komma.
Men det hade varit häftigt med ett 25:e SM-guld…

Samtidigt som ”Totto” erövrade sitt SM-tecken klev
hans dotter Annie fram och vann sitt allra första SM-guld,
17 år gammal…

Kampsportens hyllningar till Totto
Publicerat 2013-05-17 av Jonathan Broberg

När Thomas ”Totto” Heiderup vann sitt 24:e raka SM-guld
förra helgen förkunnade det också att han skrivit svensk
idrottshistoria. Ingen någonsin har vunnit fler raka SM-tit-
lar. Och nu kommer hyllningarna.

Thabo Motsieloa, kampsportsprofil och klubbledare
– För Sveriges meste mästare i kickboxning Thomas
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Totto Heiderup kan till devisen ”Fighters never quit” –
”Champions refuse to loose” adderas. Hatten av för gub-
ben som fortfarande ger ungdomar ”A good run for their
money” i ringen.

Therese Gunnarsson, svensk världsstjärna i kickboxning
– Imponerade att han håller i efter alla år. Bra att han

gör så att kickboxningen uppmärksammas mer!

Caroline Ek, före detta världsmästarinna i kickboxning
(upptäcktes av ”Totto”)

– Jag tycker prestationen i sig är helt otrolig. Det är få
utövare, uppenbarligen ingen annan hittills, som lyckas
hålla sig på en sådan nivå år ut och år in, både fysiskt och
mentalt. Men lägg därtill också att han vid sidan om dessa
prestationer driver en egen klubb och brinner lika mycket
för motionärerna som alla de världsmästare han har fått
fram. Utöver det har han ett heltidsjobb, fru och tre barn.
Och ändå möts man alltid av ett brett leende när man träf-
far Totto, redo att slå musten ur en.

Mona Lundkvist, generalsekreterare SB&K
– Totto är en helt fantastisk idrottare och en väldigt fin

person. Han sprider alltid värme om sig och är en stor in-
spirationskälla.

Björn Kjöllerström, före detta kickboxare i världsklass med elva
raka SM-guld i bagaget

– Totto har en fruktansvärt imponerande meritlista. Att
vinna SM varje år 24 år på raken i en sport som kräver tek-
nik, uthållighet och snabbhet är obegripligt. Många utö-
vare kommer med citatet ”jag har inte fattat det än” när
dom har vunnit SM. Om Totto faktiskt inser vad han har
presterat vet han bara själv.
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Karin Edenius, världsmästarinna i kickboxning light kontakt
– Totto har varit en kickboxningsikon så länge jag kan

minnas och har alltid varit lite av en mentor för oss "ung-
domar" när vi varit på EM och VM. Vet ingen som kan vara
så lugn och avslappnad (läs sovande) på dessa stora mäs-
terskap som Totto. Utöver sina nationella meriter har han
ju en imponerande samling internationella medaljer och är
välkänd på EM/VM-arenorna. Totto är den enda jag kän-
ner som ofta laddar upp inför match med godis, sover på
arenan ända fram till matchen och värmer upp så lite som
möjligt men ändå med lätthet vinner det mesta han ställer
upp i. Hans rutin, imponerande avslappnade mentala in-
ställning till press och nervositet samt hans fantastiska per-
sonlighet gör att han i mina ögon alltid kommer att vara
Sveriges bästa kickboxare.

Rickard Nordstrand, kampsportslegend och före detta
regerande världsmästare i thaiboxning

– Ja, vi Blekingebor är helt enkelt ett annat virke. Stort
imponerad att han orkar hålla sig på den nivån. Men 25:e
SM-guldet blir väl i veteranklassen…

Simon Kölle, chefredaktör på Fightplay.tv
– En fantastisk bedrift. En bragd verkligen!

Björn Rhodin, vice ordförande i Svenska
Kickboxningsförbundet

– Var det någon som skulle ta det rekordet var det
Totto. Han är en institution inom kickboxning.

Kent Hansson, före detta sportchef på Kvällsposten och
krönikör på budokampsport.se

– Jag är grymt imponerad. Svårt fatta att man kan hålla
lågan brinnande så länge. För mig är han Mästarnas Mäs-
tare.
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Jennifer Österlin, EM- och VM-guld i thaiboxning samt
flerfaldig svensk mästarinna

– Helt fantastiskt! Det är en bedrift på så många plan...
Dedikationen, ihärdigheten. Att orka fortsätta år efter år.
Ladda om och prestera lika fantastiskt varje år! Impone-
rande!

Stefan Stenudd, ordförande SB&K
– En enastående bedrift som saknar motstycke. Det är

ett bevis på att i våra idrotter kan man hålla på länge – och
vara framgångsrik länge. Det är en rikedom vi har. Men 24
raka SM-guld, hur orkar han hålla på, undrar man ju…
Fantastiskt!

Martin Johansson, grundare och chefredaktör på MMA-nytt.se
– Imponerande! Att han tagit 24 SM-guld utan att det

uppmärksammats mer är lite av en skandal. Men med den
erfarenheten hoppas jag att han kan ta med erfarenheten
internationellt, slå igenom och sätta Sverige på kartan som
ett av de bästa kampsportsländerna.

Jesper Waldestål, världsstjärna i jodo och iaido
– Det är väl klart att det är en kampsportare som är

Sveriges bästa idrottare?

Nils Widlund, kampsportsstjärna
– Det är helt otroligt att vinna så många SM och hålla

sig motiverad och vara på topp under mer än två decennier
i streck! Jag har också fått äran att fightas mot honom i K-
1 i Malmö 2009! Hatten av för Totto.

Mikael Bäckström, mångårig landslagskamrat med Totto och
före detta världsmästare

– Bedriften i sig är obegriplig. Men vi som varit nära
har ändå sett hur svårt det är att besegra honom. Det som
skiljer Totto från andra är hans blick för motståndarnas
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svagheter, och dessutom har han fysiken att kunna utnyttja
dessa. Vi är bara oense om en sak och det är att Totto näs-
tan aldrig värmer upp ordentligt  och därför har han väl
aldrig gjort en bra förstarond. Sedan kan jag väl säga att vi
(Karen som förlorade SM-finalen tränas numera av Mikael
Bäckström) inte är så sugna på att det ska bli ett 25:e guld
för Totto. (skratt)

Svenskt EM-silver i glima
Publicerat 2013-04-25 av Jonathan Broberg

Patrik Jansson från Malmö svarade för det bästa svenska
glimaresultatet på 23 år när han under kvällens EM-täv-
lingar i Reykjavik vann ett storartat silver i klassen bältes-
glima -74kg.

– Jag har inte landat än, det känns otroligt stort, säger
han till budokampsport.se.

 EM i glima i Reykjavik kunde inte ha startat bättre för
svensk del. I tävlingarnas första dag lyckades Patrik Jans-
son, 22, från Malmö med att tangera det främsta svenska
glimaresultatet någonsin genom att vinna ett EM-silver.

Tävlingen bestod av tio deltagare fördelat på tio natio-
ner. Jansson imponerade i poolspelet och vann match på
match.

– Jag har känt mig stark och har tränat otroligt hårt för
det här. Det är definitivt det största jag har presterat och
har upplevt inom gliman.

Patrik, nu är du historisk. Blir det fest nu?
– Hahaha, ja lite kanske det blir ikväll. Men det är täv-

lingar imorgon också som jag ska fokusera på.
De två andra klasserna som återstår av EM på Island är

Gouren och Backhold. I dessa tävlar Patrik och även David
Lundholm från UMS Glima.
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SB&K-idrottare tar flest VM-medaljer
Publicerat 2013-10-09 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har fått statistik
från RF som placerar SB&K-idrottare högst upp i medalj-
ligan för samtliga idrottsförbund i Sverige.

– Härligt att få bekräftat det vi alla egentligen redan
vetat om, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets
ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se.

Riksidrottsförbundet har meddelat budokampsport.se
att Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrottare under
2011 vann, i överlägsen stil, flest VM-medaljer av samtliga
svenska idrottsförbund.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrottare vann
under 2011 hela 26 VM-medaljer, närmast följt av Orien-
teringsförbundet på 19 och Skidförbundet på 12 VM-med-
aljer.

– Vi har helt enkelt fantastiska idrottare i våra led,
kommenterar Stenudd.

2011 är den senaste sammanställningen över medaljer
som finns. 2012 och 2013 håller RF på och jobbar med.

Här är de tio svenska idrottsförbund med flest VM-
medaljer under 2011.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet, 26
Orienteringsförbundet, 19
Skidförbundet, 12
Mångkampsförbundet, 11
Draghundsförbundet, 9
Motorcykel- och Snöskoterförbundet, 9
Bågskytteförbundet, 7
Seglarförbundet, 7
Frisbeeförbundet, 6
Taekwondoförbundet, 6
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Idrottsgalan njugg mot kampsport
Publicerat 2013-11-13 av Jonathan Broberg

För bara en liten stund sedan presenterades Idrottsgalans
nomineringar. De toppas av längdskidor, fotboll, hockey
och golf. Kampsport, med bland annat 18 internationella
mästerskapsguld hittills under året, fick ingen nominerad
idrottare nu heller.

– Det är skandal. Nomineringarna visar ensidigheten,
trångsyntheten hos de som bestämmer. Maken till fräckhet
har jag knappt varit med om, utbrister Svenska Budo &
Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till
budokampsport.se.

Svenska Idrottsgalan presenterade idag sina nominer-
ingar till Idrottsgalan. Inom svensk kampsport, som är på
väg mot ett medaljmässigt rekordår, fanns vissa förhopp-
ningar om en historisk första nominering.

Men det blev alltså ingen nominerad denna gång hel-
ler. Istället toppas galan av de stora traditionellt starka
svenska idrotterna. Något som får Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundets ordförande Stefan Stenudd att rasa.

– Det är skrämmande. Det är så oförskämt mot svenskt
idrottsliv att några få stora idrotter får allt utrymme. Det är
som om de som bestämmer inte har koll på, och inte heller
vill ha koll på, de lite mindre idrotterna.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är på väg mot
ett medaljmässigt rekordår. Tidigare slogs det även fast att
SB&K-idrottare vinner flest VM-medaljer av alla idrottare.

– Det här handlar ju inte enbart om våra idrotter, de
mindre idrotterna får nästan aldrig synas. Vad sänder det
för signaler? Här har vi idrottens stora gemensamma fest –
och så är det som vanligt bara några få som får vara med i
rampljuset. Hur enahanda är det här egentligen? Jag kan
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inte se det på annat sätt än att det är mobbning det handlar
om. Det här är skandal.

I fjol bojkottade Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet galan på grund av utebliven nominering – ska du
gå i år?

– Nej!

Ingen kampsportare nominerad till Jerringpriset
Publicerat 2013-11-21 av Jonathan Broberg

Det blev ingen kampsportare som tog plats heller när kan-
didaterna för Jerringpriset presenterades idag. 14 kandida-
ter, men inte en enda kampsportare.

– Ett år skulle man kunna ursäkta, men det har varit li-
kadant varje år och det kan vi bara inte tolerera, säger ord-
förande för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Stefan
Stenudd till budokampsport.se.

Det sista tåget till en kampsportsnominerad vid
Idrottsgalan den 13:e januari gick idag. Av de 14 kandida-
ter som juryn för Jerringpriset presenterade finns inte en
kampsportare nominerad.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är då på väg
mot ett rekordår, med bland annat 18 internationella mäs-
terskapsguld - hittills. Det får återigen ordförande Stefan
Stenudd att bli förgrymmad.

– Våra idrottare gör och har gjort vad som kan begäras
av dem - och mer därtill. De kan liksom inte göra mer än att
vara bäst i världen, eller bäst i Europa. Nej, det är vi från
förbundshåll tillsammans med alla kampsportsfans som
får driva den här debatten vidare.

Vad beror det på att ingen kampsportare är nomine-
rad?

– Utan tvivel är det fördomar mot våra idrotter. Inte
från allmänhet utan från etablissemanget som sådant. Det
är egentligen förskräckligt och som jag förut påpekat hand-
lar det om mobbning.
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Även SB&K:s Generalsekreterare Mona Lundkvist är
besviken.

– Jag kan inte påstå att det var annat än väntat. Men jag
är väldigt besviken att vi inte fick någon nominerad på
Idrottsgalan detta år. Det är oerhört tråkigt för alla som gil-
lar kampsport.

Kent Hansson: ”Jerringpriset jävligt konservativt”
Publicerat 2013-11-21 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet blev utan nomine-
ring även till Jerringpriset. Det får Kvällspostens förre
sportchef Kent Hansson är bli förargad.

– Det är bedrövligt. Att man påstår att inte MMA är
tillräckligt stor idrott är inget annat än jävligt konservativt,
säger han till budokampsport.se.

Trots ett kampsportsår på väg mot medaljrekord, trots
ett år av flera toppinternationella insatser blev det ingen
nominering heller till Jerringpriset.

Det stod klart när de 14 kandidaterna presenterades av
Radiosporten idag. Kent Hansson, före detta sportchef på
Kvällsposten och en av landets tyngsta sportjournalister är
uppriktigt bedrövad då budokampsport.se når honom, di-
rekt efter ett träningspass.

– Tiden har inte förändrats. 1959 vann Ingemar Johans-
son världsmästartiteln. Men bragdguldet gick till Ange
Simonsen, som hade gjort två mål i en träningsmatch i fot-
boll mot England. Det är ett liknande scenario nu med
Alexander Gustafsson. Det är helt enkelt för jävla bedröv-
ligt.

Kent Hansson läste Bengt Skötts, Jerringprisets redak-
törs, svar på varför Alexander Gustafsson inte blev nomi-
nerad – och Hansson är sannerligen inte munter över
Skötts förklaring.

– Det är väldigt förbryllande svar. Han erkänner ju att
de har en konservativ inställning och jag tycker det är helt
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felaktigt. Man måste, när det handlar om ett ”folkets pris”,
vara mycket öppna för vad folk verkligen då är intresse-
rade av. Man kan inte enbart titta på utövarantal, som jag i
och för sig kan tänka mig inte är mycket större i skidskytte
och kanot än MMA.

Kent, hur tror du att de har resonerat?
– Jag tror att de har tänkt att ”thaiboxning, kickboxning

och budo – det är något exotiskt, det är inte stort nog.” När
det gäller MMA tror jag att de tycker det är suspekt och
inte en idrott som hör hemma i idrottsrörelsen. Har man
den utgångspunkten är det lätt att förbise de fantastiska
framgångar som svensk kampsport har. Jag är helt överty-
gad om att Bengt Skött och de andra kring Jerringpriset är
för dåligt insatta i MMA:s utveckling, vilket i sig är uppse-
endeväckande. Nej, det är ren och skär okunnighet.

Hur ska kampsporten göra då för att få en första histo-
risk nominering?

– Tyvärr räcker det nog inte om en kampsportare vin-
ner tio VM-guld under ett och samma år. Det här handlar
inte längre om idrott. Det enda jag kan se är att Alexander
vinner titeln i UFC – då kanske, kanske tänker man att man
inte längre kan göra bort sig mer och skiter i att nominera
honom. Men även till det är jag tyvärr skeptisk.

Paolo Roberto: ”Nu får det vara nog”
Publicerat 2013-11-22 av Jonathan Broberg

I går presenterades Jerringprisets nomineringar och där
uteblev åter Alexander Gustafsson och kampsport, med en
syrlig inställning om att sporten inte är tillräckligt "stor"
och "folklig". Budokampsport.se talade nyss med Paolo
Roberto som är bedrövad.

– Det har varit likadan inställning från etablissemanget
gentemot kampsport i alla tider, säger han till budokamp-
sport.se.

När Jerringprisets nomineringar presenterades igår
fanns ingen kampsportare med. Och svaren på varför, som
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Expressen publicerade i form av en intervju med redaktö-
ren för Jerringpriset Bengt Skött, upprörde. TV- och kamp-
sportsprofilen Paolo Roberto köper inte alls förklaringen
om att MMA inte är tillräckligt ”folkligt” och ”stort”.

– Säger man att MMA inte är lika stort som kanot, då är
man illa påläst. MMA är kampsportens Formel 1, det finns
massvis med utövare och fans världen över – så även i Sve-
rige. Men kampsporten blir alltid förbisedd.

I idrottsakademin sitter ett hundratal personer – inte
en enda har ursprung ifrån kampsport. Det är dessutom
akademin som presenterar de nominerade.

– Nämen, det är helt enkelt dags för oss kampsportare
att gå samman mot etablissemanget och säga att ”nu får det
vara nog”. Företrädare för kampsport förr har bugat för
mycket. Det har varit lite väl ”tack för att ni inte förbjuder
oss”. Det är dags att kampsporten, och vi är ganska många,
säger ifrån.

– Kampsport är den näst största idrott i Sverige om
man tittar på människor under 25 år. Bara fotboll är större.
Vi måste börja bojkotta de som förstör för oss – för de kom-
mer att vilja komma tillbaka till oss senare.

Paolo framhåller också att Sverige trots ett starkt mot-
stånd mot kampsport är en strålande kampsportsnation.

– Vi har en lång tradition i Sverige av kampsport. Det
är väldigt många som både tycker om att utöva och att titta
på boxning och andra kampsporter. Dessutom är vi ju en
fantastisk kampsportnation med mängder av framgångar.
Det är egentligen helt otroligt. Det är bara beklagligt att
våra idrottare inte får den uppskattning de förtjänar.
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SVT:s Ulf Nilsson om SM-veckan
Publicerat 2013-04-10 av Jonathan Broberg

En av de som arbetar mest frenetiskt med SM-veckan på
SVT, och även som huvud- samt planeringsredaktör för
SVT-sporten, är Ulf Nilsson. Budokampsport.se fick sig ett
längre samtal med honom angående SM-veckan, kamp-
sport och hans fascination för glima.

– De ställde sig i princip på en gräsplätt och bara
körde, säger han till budokampsport.se.

I en tid då våren står för dörren – gräset som snart ska
till att pryda marken grön, fåglarna vars sång åter ska ljuda
och solens strålar som åter ska värma – kan det tyckas att vi
befinner oss i en väntans tid. En tid mellan två mer händel-
serika ting.

Så kan även tros om Ulf Nilssons jobb, för den som inte
kan se djupet. Det är ganska exakt tiden mellan två SM-
veckor, den vintriga och den somriga sådana, men det be-
tyder inte att det är ett dugg lugnare för Ulf och de andra
inblandade i SM-veckan: det är nu som planeringen or-
dentligt ta form. Och snart är tiden kommen för Halmstad,
som då troligen står värd för den största SM-veckan någon-
sin.

Ulf Nilsson är från början från Karlstad. Han är i grun-
den en skrivande journalist som hunnit med att arbeta
både på Göteborgsposten (Stockholmsavdelningen) och
Dagens Nyheter (Göteborgsavdelningen). Men idag är han
en väl etablerad personlighet på Sveriges Television, där
han arbetat sedan 2001.

– Jag anställdes som chef för SVT sports onlineredak-
tion som arbetar med webben och text-tv. 2010 började jag
som huvud- och planeringsredaktör, och dessutom fick jag
ansvar för SM-veckanssatsningen på SVT.
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För många mediapersonligheter är jobbet lika med en
livsstil, det är inget normalt 8-17-jobb. Så även för Ulf. Så
när han har en ledig dag försöker han utnyttja ledigheten
till fullo.

– Ja, det beror lite på årstid. Jag bor precis vid en sjö, så
så här års ligger det fortfarande hygglig is och då är det
härligt med en tur på långfärdsskridskorna. Annars gillar
jag mycket att ströva omkring i skog och mark och plocka
svamp om hösten. Jag gillar att resa också. Det är mycket
roligare att resa privat än i jobb, och så är jag som de flesta
andra att jag tycker om att umgås med människor.

SM-veckan startades upp 2009. Året senare kom Ulf in
i bilden för SVT:s räkning, och gjorde sin första SM-vecka
till Malmö-veckan 2010. Efter det har utvecklingen gått
snabbt.

– Det finns många roliga saker som jag har varit med
om via mitt jobb, men det är två som verkligen sticker ut.
Det ena var när jag fortfarande jobbade på GP och var med
och bevakade Friidrotts-VM i Göteborg, och den andra
grejen är mitt arbete med SM-veckan.

– Det är verkligen fantastiskt roligt. Och det som är lite
extra kul är att vi håller på och bygger upp något som vi
fortfarande inte riktigt vet var det kommer att landa. Jag
tycker själv också att vi har en härlig mix av olika idrotter,
och det känns bra att våra tittare kommer i kontakt med
idrotter som de kanske inte vanligtvis skulle göra. SM-
veckan stämmer ur det perspektivet väl in i vårt public
serviceuppdrag på SVT.

Via SM-veckan har Ulf och de andra på SVT även kom-
mit i kontakt med olika kampsporter. Ett inte alltid helt
enkelt åtagande.

– Ert förbund är ett litet mini-RF, kan man väl konsta-
tera. Det kan finnas en mindre idrott som bärs egentligen
av en enda eldsjäl som glima exempelvis. Och sedan finns
det thaiboxning som är ett större förbund ur den aspekten.
Det har genom åren inte alltid varit alldeles enkelt att veta
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vart man ska vända sig med olika frågor, men det hör till
på något sätt.

Men att kampsporterna passar väl in i konceptet SM-
veckan, det är något Ulf Nilsson håller med om.

– Ja, kampsporter passar väldigt väl in. Jag måste säga
att jag blev fascinerad av glima när jag såg det för första
gången. Här ställde de sig mer eller mindre på en gräsplätt
och bara körde igång. För oss är just denna flexibilitet av
stor vikt, eftersom vi vill göra så många samproduktioner
som möjligt. Året efter i Halmstad såg jag till att glima
hade sin tävling på gräsmattan inne på simarenan Brottet,
så att vi kunde sända direkt på webben. Vi fick många po-
sitiva reaktioner på den sändningen.

I sommar är det dags för SM-veckan att åter komma
tillbaka till Halmstad. Ett arrangemang som går mot ett
absolut rekord i antalet idrotter.

– Just nu verkar det som att det blir 35 idrotter i Halm-
stad. Senast 2011 i Halmstad var det gamla rekordet 20
idrotter. Det är enormt kul och vi har hela tiden försökt att
få med alla idrotter som vill vara med, men snart kanske vi
inte klarar av att ta in fler. Men det är ett angenämt bekym-
mer.

Tre kampsporter väntas till Halmstad, BJJ och glima
som är med i själva tävlingsschemat och sedan aikido som
kommer vara med som ren uppvisningsidrott. Redan nu
börjar Ulf få ett grepp om hur SVT-tiden gällande dessa
idrotter kommer att kunna te sig.

– Det är långt ifrån klart, men en liten hint om var det
hamnar kanske. Glima har jag ännu inte varit i kontakt
med, men vad jag har förstått är det inga bekymmer för
dem att vara vid Brottet i år igen, så att vi kan använda det
ob-team som jobbar med simningen för att producera en
direktsändning för SVT Play. När det gäller BJJ är inte tan-
karna lika långt gångna men som det ser ut blir det ett re-
portage och kanske något mer.

Avslutningsvis ser Ulf generellt sett väldigt mycket
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fram emot en ny SM-vecka i Halmstad, en vecka som ga-
ranterat blir den största i historien så här långt. Då är det
sommar och den eländiga vinterkylan är förmodligen bara
ett minne blott.

Även om känslan just nu är att vintern aldrig riktigt
vill släppa Sverige ur sitt järngrepp.

Svenska VM-guld i BJJ
Publicerat 2013-06-03 av Jonathan Broberg

VM i BJJ, brasiliansk ju jutsu, avgjordes under söndagen i
USA. Det blev ett bra VM för svensk del och allra bäst gick
det för Janni Larsson som numera kan titulera sig världs-
mästarinna för brunbältare.

Svensk kampsport fortsätter att skörda stora fram-
gångar. I söndags avgjordes VM i BJJ, brasiliansk ju jutsu,
i USA.

Det blev fina svenska resultat där Janni Larsson från
Jönköping vann guld för brunbältare i -69 kg-klassen, samt
ytterligare ett guld i den öppna viktklassen.

Max Lindblad vann silver för blåbältare i -76kg, Victo-
ria Buenaflor Larsson lyckades också knipa en silvermedalj
för lilabältare i +74 kg. Klara Tibbling från Järna vann silver
i blåbältesklassen för +74 kg

Storstjärnan Ida Hansson hamnade på bronsplats för
svartbältare -69 kg. Finurlige och tekniskt begåvade Sebas-
tian Brosché bärgade ett brons för brunbältare i -88,3 kg och
Kristian Khoury vann ett brons för juniorerna i blåbältes-
klassen för -84,3 kg.
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Janni Larsson kom tvåa i herrarnas
Publicerat 2013-10-08 av Jonathan Broberg

Svensk ju jutsu har startat ett landslag
i stilen Newaza. Världsmästarinnan i
BJJ, Janni Larsson blev den första att
tävla för Sverige i det officiella sam-
manhanget på German Open. Men
det blev inte riktigt som någon egent-
ligen hade tänkt sig.

När Janni Larsson skulle regist-
rera sig i Tyskland hade arrangören
bokat in henne i -70kg för män. Och eftersom det inte fanns
någon kvinnlig deltagare i Newaza i den viktklassen såg
det ut som att Larsson inte skulle få tävla alls.

Men efter en del om och men gick arrangören med på
att låta svenskan ställa upp i herrklassen. Det slutade med
att Larsson vann tre matcher och kom till final, där seger-
tåget emellertid stannade.

En givetvis på alla sätt enorm prestation.

Larssons syn på German Open-framgången
Publicerat 2013-10-08 av Jonathan Broberg

När Janni Larsson åkte till German Open i helgen fick hon
en resa hon sent ska glömma. Arrangören hade bokat in
henne som man i -70kg. I den viktklassen fanns det bara en
tjej anmäld – och hon kom inte eftersom hon trodde att hon
inte skulle få motstånd.

– Så jag undrade om jag inte kunde få tävla mot her-
rarna, det var ju fantastiskt att jag kunde vinna tre matcher
och komma tvåa, skrattar Larsson till budokampsport.se.

Det är ofta en idrottsligt återkommande fråga – hur
står sig tjejer mot killar. I helgen, efter arrangörsstrul, fick
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världsmästarinna i BJJ Janni Larsson hoppa in i sin första
Newazatävling i ju jutsu mot herrar.

Det blev svensk succé. De fyra killarna i viktklassen
accepterade alla att Janni Skulle få tävla mot dem. Sedan
vann hon mot tre.

– Det var en som först tog det hela nästan lite på skämt,
efter matchen var han helt annorlunda. Jag är egentligen
bara glad att jag fick ställa upp och att jag fick matcher. Nu
fick jag ju dessutom fyra matcher istället för en.

Märkte du någon väsentlig skillnad jämfört med att
tävla mot tjejer?

– Killar är starkare och har större muskelmassa, men
då får man utnyttja andra styrkor istället. Jag fick ändra lite
i min stil, men det gick ju bra det med. Man måste ta alla
motståndare på största allvar.

Svenska EM-medaljer i iaido
Publicerat 2013-11-02 av Jonathan Broberg

Sverige svarade för ett alldeles lysande EM i iaido. I den
franska staden Méze blev det tre medaljer, ett guld och två
silver.

Jesper Waldestål från Falkenberg kan titulera sig Euro-
pamästare i iaido, sedan han formligen utklassat motstån-
det i sandanklassen och vann samtliga matcher med enhäl-
liga domslut. Sverige dominerade sandanklassen och det
blev dubbelt svenskt i toppen då Patrik Almqvist knep
silvret.

Johan Rönndahl vann silver i shodanklassen och full-
bordade den svenska EM-succén.
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Jodolandslagets framgångar genom åren
Publicerat 2013-09-11 av Jonathan Broberg

Stockholm i går liknade mer en sommarstad än något an-
nat. Det var många som passade på att ta sommarens sista
(?) kvällsdopp runt om i huvudstaden. De som inte besvä-
rade sig med att njuta av brittsommarvärmen blickade kan-
ske österut mot Kazakstan där fotbollslandslaget tog ett
kliv närmare VM i Brasilien. Eller så tillbringade man den
ljumma mörka kvällen i en gymnastiksal i en skola nära
Norrtull. Helt klart är att jodo inte liknar så mycket annat.

Svenska idrottsframgångar brukar knappast förknip-
pas med kampsport. Men inte heller brukar kampsports-
framgångar förknippas med jodo.

Fast det finns några få som verkligen brinner för att
ändra på det förhållningssättet. I Sverige räknades antalet
utövare i jodo, en traditionell budoidrott med djupa anor,
till futtiga 59 individer.

Att Sverige då faktiskt räknas som tredje bästa europe-
iska land inom jodo är inget annat än mäkta fascinerande
och imponerande. Under de tre senaste åren har svenska
landslaget i jodo vunnit åtta EM-medaljer, varav två guld.
Det gör faktiskt jodolandslaget till ett av svensk kamp-
sports mest framgångsrika landslag på senare år.

Och hade fler besökt den lilla gymnastiksalen, kanske
så långt från den fashionabla delen av idrotten man kan
komma, hade man också kunnat inse vari dessa fram-
gångar bottnar.

Det är sannerligen inte glamoröst på något sätt att till-
höra landslaget i jodo. Det kunde man se redan efter de
första svepande teknikerna av träningspasset. Men det är
hjärta och passion, i sin renaste form. Annars finns ingen
som helst logisk förklaring till att man tillbringar som-
marens sista sköna kväll i en skrumpen liten gymnastiksal.
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Sida Yin är en av Sveriges främsta jodoutövare. Han
vann guld på EM ifjol och när det nya europeiska mäster-
skapet ska till att avgöras på österrikisk mark i helgen är
han en av de stora. Utanför träningen är han en leende typ
– den personlighet som genast inger en varm känsla.

Men i träningens ögonblick händer det något med
detta varma leende. Ögonen spärras upp. Pupillerna växer.
Ryggen rätas ut och ett fokus, som japanerna kallar zan-
shin, breder ut sig.

Det är när Sida Yin fokuserar som man kan ta till sig att
det här handlar om en oerhört kompetent idrottare. En
mästare, rent av.

– Jag försöker bara bli bättre för min egen del, om det
sedan räcker till guld igen så är ju det också ett av mina
mål, ler han efter träningen.

Det är ändå något fundamentalt med denna jodo-
träning. Som att stå mitt i en sanning. För när Zlatan Ibrahi-
movic och de andra i fotbollslandslaget just besegrat
Kazakstan syns det knappt ett leende. Ansiktsdragen är i
stället pustande som om man just hunnit hem innan ett
regnväder. Landslaget i fotboll och landslaget i jodo är två
saker så skiljda från varandra att man skulle kunna tro att
de båda knappt handlar om idrott.

Det är förstås svårt att bära upp en allt för stor kostym,
men om kostymen passar blir den väldigt vacker att skåda.

Det är svårt att tro att Sida Yin och hans landslagskom-
pisar någonsin skulle se tyngda ut av att representera Sve-
rige i något idrottsligt sammanhang. Det är snarare så att
passionen för idrotten kommer först, här finns inte oro för
petningar eller att bli bortkapad från sin klubb vid ung
ålder. Här finns bara utrymme för just passionen för den
idrott man lärt sig att älska.

Det är då kanske inte så konstigt att svensk jodo ideli-
gen överträffar sig själv. Trots endast 59 svenska utövare i
landet.
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De svenska jodoframgångarna i EM på senare tid:

2010
Två brons (Jesper Waldestål och det svenska laget)

2011
Två silver och ett brons (Takao Momiyama, Jesper Walde-
stål och Robert Wåhlander)

2012
Två guld och två brons (Maria Engqvist, Sida Yin, Christ-
ian Strandberg och det svenska laget)

Sida Yin och Jesper Waldestål har uppvisning i jodo på Kampsports-
galan 2013. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Knark i kosttillskott?
Publicerat 2013-04-12 av Stefan Stenudd

SVT har via Statens kriminaltekniska laboratorium upp-
täckt att ett kosttillskott innehåller amfetaminliknande sub-
stanser. Med andra ord knark. Jag är förfärad men inte
överraskad. Sådan är den branschen.

Skurkar. De smyger in förbjudna och djupt hälsovåd-
liga ämnen i sina preparat för att göra dem effektivare och
därmed mer lockande för konsumenterna, men de är full-
ständigt kallsinniga inför vad det leder till. Kommers när
den är som allra värst.

Jag hoppas innerligt att Läkemedelsverket och andra
myndigheter som sedan en tid gått i krig mot denna cy-
niska industri ska knuffa den i graven. Vi i SB&K tillsam-
mans med hela övriga idrottsrörelsen kämpar sedan
många år mot den. Därför är det härligt att se även media
ge sig in i striden.

Kosttillskottsbranschen fulspelar på alla möjliga sätt,
så det är bara med gemensamma krafter vi kan slå tillbaka.
Och det är alldeles nödvändigt, för annars kommer många
av våra oanande idrottare att få betala med allvarliga häl-
soproblem.

Jag tycker dock också att våra idrottare måste vakna
upp och se klart på det här. Kosttillskott som heter Crack
och Craze – hur kan man tro att de är oskuldsfulla? Ingen
som tränar idrott seriöst kan längre hävda sig vara oinfor-
merad om faran med kosttillskott. Därför är det enkla rå-
det: låt bli!

Om det låter för bra är det något lurt. Det måste vi nu
alla förstå. Vill man bli riktigt bra på sin idrott finns inga
ofarliga genvägar. Det är bara att träna än mer envetet.

Vad som oroar mig allra mest är att unga idrottare,
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som ännu inte snappat den råa verkligheten, ska luras till
skadliga kosttillskott och därmed riskera att ödelägga sina
idrottskarriärer innan de ens blivit seniorer – och kanske
sina liv, om det vill sig riktigt illa.

Kosttillskottsbranschen kvittar det lika, bara de gör sin
hacka. Det är alla vi andra som måste ta fram stridsyxan.

Den princip som ligger till grund för all världens anti-
dopingarbete är självklar: ingen ska med otillåtna metoder
fuska sig fram till ett övertag över andra hederligt kämp-
ande idrottare. Därtill kommer, och det är ännu viktigare:
ingen som inleder en idrottskarriär ska känna sig nödgad
att ta till medel och metoder som inte bara är fusk utan
dessutom hotar hälsan.

Därför är det helt enkelt allas vår uppgift i SB&K att
högt och tydligt ta avstånd från varje form av doping. Det
visar sig ideligen innefatta även de många lömska kost-
tillskott som inte går att jämföra med något annat än knark-
handelns samvetslösa kriminalitet.

Kampsportsseminarium i Almedalen
Publicerat 2013-07-03 av Jonathan Broberg

Idag är det idrottens dag i politikerveckan i Almedalen i
Visby. Och när kampsporten fick plats på programmet
med ett seminarium under morgonen blev det fullsatt.

Seminariet handlade om kampsport som sport och inte
våld och dessutom vad kampsporten gör i samhället för att
förbättra vardagen för ungdomar. Kampsportsseminariet
hölls av Musse Hasselvall och Pernilla Johansson.
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UFC i Stockholm

Gustafssons UFC-match stoppad på grund av skada
Publicerat 2013-04-03 av Jonathan Broberg

På lördag var det tänkt att Alexander Gustafsson skulle ha
gått main event under UFC-galan i Globen. Men en skada
sätter stopp för det. Under tisdagen undersöktes han av
Svenska MMA-förbundets medicinska kommitté som utef-
ter de säkerhetsföreskrifter som gäller kom fram till att
Gustafsson inte kommer till start på lördag.

– Det är väldigt tråkigt, allra mest för Alexander, som
har laddat helhjärtat för matchen. Men våra idrotter lyder
under Kampsportslagen och den medger inga undantag,
säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande
Stefan Stenudd till budokampsport.se.

Det är endast ett par dagar kvar tills Globen ska fyllas
av MMA-fans igen. Och många har in i det sista hoppats på
att få se Alexander Gustafsson i match på nytt.

Men en skada sätter bryskt stopp för det. Det slogs fast
vid läkarundersökningen i tisdags.

– Läkarna konstaterade att skadan Alex ådragit sig inte
hinner läka i tid till på lördag. Det är så klart oerhört trist,
men det är läkarnas skyldighet att se till att säkerheten för
våra idrottare efterföljs. Annat är ett brott mot Kampsport-
slagen, vilket kan leda till att tillståndet för dessa matcher
återkallas.

Det är förstås ett tungt avbräck för UFC-galan, men
allra mest för Alexander Gustafsson.

– Jag vet hur sugen han har varit på den här matchen.
Även om vi alla hade velat se honom tävla i Globen är det
tveklöst så att det är mest trist för honom själv, som inte får
gå match inför den fantastiska hemmapubliken den här
gången.
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Alexander Gustafssons skada är inte allvarligare än att
den bör vara läkt inom några veckor – dock ej i tid för lör-
dagens UFC-gala.

Reza Madadi redo för Johnson
Publicerat 2013-04-03 av Jonathan Broberg

För två helger sedan vann Reza Madadi, i överlägsen stil,
Folkets Pris på Kampsportsgalan för tredje året i följd. På
lördag tänker han betala tillbaka till sina fans under UFC-
galan i Globen.

– Jag älskar verkligen detta. Publiken. Stämningen. Jag
ska göra allt jag kan för att vinna, säger han till budokamp-
sport.se.

Ordet ”äntligen” kan brytas ned i två mindre definitio-
ner. Dels ett varmt ”äntligen” då vårens första varma sol-
sken pryder huvudstaden. Det andra ”äntligen” är för att
en av årets absolut största kampsportshändelser bara är två
ynka dagar bort.

UFC i Globen på lördag är, hur man än vrider och vän-
der på det, ett event som berör. För en av galans mest po-
pulära tävlanden, Reza Madadi, innebär galan en chans till
– upprättelse.

Det var i hans andra UFC-match i Brasilien som många
menade att Madadi var självskriven segrare, men i ett de-
lat domslut tilldömdes hemmafightern Christiano Marcello
segern.

– Det var tufft, men det har gjort mig starkare och jag
är i bra form och känner mig stark inför matchen på lördag.

För motståndet på lördag står Michael Johnson. En
fighter som gått sammanlagt 20 professionella matcher och
vunnit 13 av dem.

– Jag vet vad jag kan och jag ska njuta varje sekund av
detta. Jag har mer erfarenhet nu än förra matchen i Globen
och jag ska gå in och fightas för alla mina fans i Sverige. Jag
är redo för honom.
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På lördag kommer Globen att välta. Reza Madadi är en
stor och populär anledning till det.

Våren kom med Ilir Latifi – glöm inte det!
Publicerat 2013-04-03 av Jonathan Broberg

En del i att tillhöra en värld full av kampsportsfantaster har
lärt mig att det svåraste som verkar finnas är att unna an-
dra framgång. Det ska gnys, det ska baktalas. Jag är ärligt
trött på det. Det är dags att folk inser att om vi inom kamp-
sportsfamiljen inte håller ihop – då är vi under en över-
skådlig framtid lika rökta som en gotländsk fårfiol.

Jag läser om Ilir Latifi. Denne hjältemodiga fighter som
tar sig an Alexander Gustafssons tilltänkta match på lör-
dag. Latifi har, helt oförlåtligt tycker jag, fått skit för att
många menar att han inte förtjänar matchens dignitet.

Herregud, säger jag. ”Förtjänar”. Att blanda det ordet
med idrott är som att inte känna till idrotten alls. Det finns
inget som heter rättvisa inom idrott, ty idrotten är upp-
byggd av en okontrollerbar estetik: det går inte att regissera
idrottsmatcher likt en Woody Allen-film. Det ska inte att
gå. Och däri ligger idrottens tjusning.

Det finns människor som är beredda (mig därtill) att
äventyra semesterkassan för att åka halva Svea Rike runt
bara för att se favoritlaget förlora – och efter det resa 70 mil
hem i en trång buss. Man reser för att man söker något. Inte
lyckan. Verkligen inte olyckan. Men något annat.

Att Ilir Latifi fick den match som var vigd åt Alexander
Gustafsson är inte Latifis fel. Däremot ser han till att alla vi
svenska MMA-fans får tillfälle att vara lite patrioter även
under galans main event. Latifi tog matchen med väldigt
kort varsel och ställs helt plötsligt för sitt livs svåraste
kampsportsögonblick. Bara så där. Jag är imponerad. Inte
bestört.

Det finns ett vedertaget förhållningssätt inom kamp-
sporten som faktiskt förbryllar mig. Och det är denna
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direkta missunnsamhet som även nu Latifi, trots att han
alltså ser till att det ens blir en huvudmatch med svensk-
inslag i Globen, får utstå. I min värld är det helt okej att
spekulera i huruvida hans chans är välförtjänt eller inte –
men det räcker med att spekulera…

Latifi har under flera år visat att han är en fin fighter.
Kanske inte den allra mest spektakulära, men helt klart
gedigen i sin stil. Han är så klart ingen Alexander Gustafs-
son, och det är väl där den mesta av den inte så genom-
tänkta kritiken mot honom ligger. Jag ville också se Gus-
tafsson i Globen.

Men när han inte kunde ser jag mycket hellre en
svensk till än någon influgen fighter från utlandet. Dess-
utom är jag svag för Latifi som MMA-idrottare sedan hans
smått fantastiska match på Rumble of the kings för ett par
år sedan. Den gången förlorade han förvisso, men matchen
var bland det mest pulserande och divergerande jag upp-
levt inom kampsporten.

Latifi har därefter vunnit main event på Superior – och
även om den matchen inte blir ihågkommen som någon
sprudlande tillställning vann han. Och där någonstans
räcker det för mig. Vinst är det som räknas. Inte hur man
vinner.

Så till er som sitter och menar att Latifi inte är förtjänt
av denna match: betänk att det är en människa med käns-
lor vi talar om här. En människa som på lördag förtjänar
alla svenska MMA-fans massiva stöd mot Mousasi. Om Ilir
får ett liknande stöd det Gustafsson erhöll ifjol, ja då kan
det sluta med att en ny svensk UFC-stjärna tänds. Tillsam-
mans kan publik och idrottare stjälpa de största lassen. Och
tänk vad härligt det hade varit att ha någon som kunde
avlasta Gustafsson lite i denna viktklass – och långt där-
framme kanske till och med utmana The Mauler som her-
ren på den svenska MMA-täppan. Det vore något.

Och en sak till, inte att förglömma. Igår skrev Latifi på
sitt UFC-kontrakt. Idag skiner vårsolen med en värmande
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frenesi över vår vackra huvudstad. Kanske försöker någon
säga oss något. Kanske.

Rezas resa far vidare mot nya höjder
Publicerat 2013-04-08 av Jonathan Broberg

Det sägs att det är först om man tar ett par steg bakåt som
man verkligen kan förstå ett mästerverks storhet. Det
handlar om, påstår sig de som kan, att få en överskådlig
helhetsbild av motivet. Tiden efter Reza Madadis enorma
UFC-vinst mot Michael Johnson har runnit oss förbi. Kvar
finns ett minne, en betraktelse. Och det är svårt att leta
fram något mer vackert att minnas. Alls.

Det är när stora stunder kommer till oss som vi också
lär av livet. Det kan handla om föräldraskap, det kan hand-
la om ett husdjur, det kan handla om egentligen vad som
helst. Det livet vill i gengäld är att vi antar oss ett ting med
en lojal dedikation.

Är vi tillräckligt lojalt dedikerade kan vi få uppleva det
vi förenklat kallar mirakel. Jag vet inte om vi någonsin
kommer att få uppleva en stund likt den Reza Madadi bjöd
oss på i Globen i lördags kväll. Det kan mycket väl ha va-
rit en karriärs klimax vi fick bevittna – och vi som har haft
förmånen att följa Madadis MMA-framfart, vi är välsign-
ade i detta nu. Vi fick i matchen mot Michael Johnson be-
vittna det Madadi utförde – ett stordåd, ett mirakel.

Med Alexander Gustafsson ur spel var det andra
svenskar vi patrioter (och äntligen kändes en svensk
MMA-publik just som en patriotisk sådan – en hemmapu-
blik) fick sätta våra hopp till. I den första matchen var båda
svenskar. Papy Abedi vann över Besam Yousef in en märk-
lig match som aldrig riktigt fick fjutt.

Tor Troeng är en exceptionell idrottare. Han är verkli-
gen en stabil pjäs på alla sätt och vis och en karaktär likt
Troeng behövs inom världens MMA. Och submission-
specialisten gjorde ingen i den massiva Globenpubliken
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besviken, utan vann tämligen enkelt över Adam Cella – på,
naturligtvis, submission.

Chris Spång och den tappre Ilir Latifi förlorade både
sina matcher och det är också värt att ägna tankeverksam-
het åt. Spång hade väldeliga bekymmer att komma åt den
täte och rörlige Adlan Agamov, medan Ilir Latifi hade pro-
blem att freda sig mot Mousasis vänsterjabb. Me de båda är
kämpar av bästa virke och jag hoppas innerligt att de får
fler UFC-chanser.

Akira Corassani vann på delat domslut mot Robbie
Peralta och det kändes rättvist även om jag kan tycka att
matchen var onödigt spännande och öppen. Akira besitter
enligt mig ett större register än vad han lyckades få ut
denna kväll – men efter omständigheterna är just det kan-
ske mest enkelt att förstå.

Och så var det då det här med Reza Madadi. När Alex-
ander Gustafssons skada uppmärksammades var det som
att det mesta av fokuset sköts över på Reza Madadi. Han
som inlett UFC-kärriären strålande och tagit hela svenska
folket med storm. Förvisso förlorade han i Brasilien, åt-
minstone enligt en väl hemmavänlig domarkår, men runt
Reza händer det hela tiden något.

Han är vad idrotten brukar kalla star quality rakt ige-
nom. Och när han vandrade ut mot buren i lördags var det
också då som kvällens högsta decibel nåddes. Det var emo-
tionellt, det var spänt, det var allt som vi som betraktar
idrott kan behöva för att väcka vår idrottsliga ådra till liv.

Plötsligt var allt borta. Mina gäster bredvid mig, riks-
dagspolitiker och idrottsborgarråd, fick sig nog en del att
tänka på. Jag stod upp hela Rezas match och det var som
att jag inte var där. Jag var någon annanstans. Inte i det vi
kallar den reella världen.

Såg kom Johnsons spark. Den hördes lång väg och fick
Reza och hela Globen att vackla till. För en liten stund knep
det till ordentligt i magen och de värsta tankar började gro,
likt ett oväder vid horisonten som närmar sig.
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Men Reza räddades av en stilig defensiv och en mycket
väl avvägd pausvila. I rond två kom han ut som en ny figh-
ter. Rakryggad och med en blick som trängde sig djupt in i
Johnsons inre. En nedtagning senare och matchbilden var
helt förändrad. Tredje ronden kom också avgörandet. Då
orkade inte Johnson försvara sig längre mot Reza ettriga
och energiska brottning och släppte till en submission.

Globen var på väg att lossna från sin förtöjning och
rulla iväg in igenom stan. Det är en stund som är så vacker
att få bevittna. Reza kastade sig i glädje upp över buren ut
i publiken mot sin manager Manos och vi runt omkring
kunde förstå vad den här segern betydde. Vi behövde inte
säga något. Det våra sinnen bevittnade var talande nog.

Reza Madadi vann i sin tredje UFC-match sin andra
seger. Och han gjorde det med flärd. Det är för mitt liv
oförståeligt hur Dana White och hans gelikar kan undvika
att lägga en Madadimatch på huvudkortet. För i mina ögon
var detta inte bara kvällens absoluta emotionella höjd-
punkt – ingen annan match var heller bättre i sin drama-
turgi eller idrottsliga spets.

Karin Boye skrev en gång:
”… Vårt hjärta dras,
oemotståndligt utan val,
in mot ett okänt hemmets hav,
som sorlar djupt i snäckans skal.”
Det minne som aldrig förseglas, aldrig försummas, ald-

rig försluts – som minne blir det vackert att bära med sig
igenom livet. Och sorlet från publiken vid Rezas seger-
match kommer sorla djupt i Globens innandömen, dess
skal. Var så säkra.

Vinsten var din, Reza Madadi. Men upplevelsen och
minnet av den är vårt allas gemensamma. Stort och inner-
ligt tack för det, Mad dog!
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Kurt Durewall har lämnat oss
Publicerat 2013-10-30 av Erik Lorinder

Det är med stor sorg jag låter meddela att den moderna
jiujitsuns fader, Durewallsystemets skapare  och Svenska
Jiujitsuförbundets grundare, Kurt Durewall har avlidit.
Kurt Durewall avled måndagen den 28 oktober kl. 21:00
efter ett hastigt insjuknande. Saknaden är mycket stor och
tankarna går till Marja Durewall-Nilson, Kurts barn och
närmast anhöriga.

Det Kurt Durewall lämnar efter sig är ett unikt livsverk
och en hel värld som i hans namn vunnit kunskap om
minskad kraftanvändning, graderad våldsanvändning,
bättre arbetsmiljö och ihållande hälsa.  Mahatma Gandhi
sade att fred inte var ett mål utan en väg och på samma sätt
målade Kurt Durewall upp att minsta möjliga kraft inte var
ett resultat utan en strävan.

Hos honom fanns alltid frågan om ”det går att utföra
med ännu mindre kraft” och samtidigt bibehålla eller till
och med öka effekten. Det är också det som gör hans meto-
der för självförsvar så levande. Teknikerna byter ständigt
karaktär och för en som vill ha färdiga lösningar är det ib-
land svårt att hänga med.

Med grund i att jiujitsu är en fråga om ergonomi har
Kurt Durewall förändrat synen på kraft- och våldsan-
vändning för många tusentals människor runt om i värl-
den, både privat och inom yrken som ofta råkar ut för hot
och våld men även inom vården och inom materiel-
hantering.

Han har ofta tagit strid mot allt för förråande och
våldsförskönande, farliga och på annat sätt olämpliga tek-
niker och samtidigt visat hur man med mindre kraft och
våld kan nå eftersträvad effekt.
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Skydd, balans, rörelse, bestämdhet, mjukhet, hänsyn
"att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka
smärta eller skada"
Kurt Durewalls stora passion var att finna metoder för

självskydd vilka är realistiska, effektiva och humana. Det
tog Kurt Durewall nära 70 år att komma fram till princi-
perna, deras namn och den ordning de ska stå i och det på-
går en ständig utveckling för tillämpningen av principerna.
Dessa principer står inte för inget våld eller ingen kraft
utan för minsta nödvändiga våld och kraft, rätt våld och
rätt kraft för situationen och att vid övning träna på att
minska kraftanvändningen, öka effekten och att reflektera
över den egna attityden till makt-, kraft- och våldsanvänd-
ning.

Kurt Durewall blev 89 år.

Kurt Durewall på Kampsportsgalan 2010, då han tog emot SB&K:s
hederspris. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Farväl till aikidons ämbetsman
Publicerat 2013-04-29 av Stefan Stenudd

Sven Yngve Gyllsjö har lämnat oss, vid en ålder av 72 år.
De flesta av dessa år ägnade han i hög grad åt att hjälpa till
att bära svensk aikido framåt – med en lojalitet som bara
överträffades av hans ödmjukhet. Det är en alltför sällsynt
kombination av kvaliteter.

Sven Yngve hörde till det lilla gänget pionjärer i svensk
budo, som tränade med Gerhard Gosen i slutet på 1950-tal-
et – därmed var han med när aikido gjorde sin stapplande
entré i vårt land.

Några år senare blev han ordförande i vår äldsta aiki-
doklubb, Stockholm Aikikai, och några år efter det ord-
förande för den svenska aikidon – ett uppdrag som han be-
höll i 17 år, vilket är ett svårslaget rekord. Ändå ställde han
en tid därefter upp igen ett år när det var lite tumult i den
svenska aikidon, vilket i och för sig inte betyder särskilt
höga vågor i denna fridsamma kampkonst.

Alla åren som aikidoordförande var han därmed även
ledamot i Budoförbundets huvudstyrelse, ett forum som
tidvis kunde vara både jobbigare och stormigare. Men Sven
Yngve var en sansad man som bevarade sitt lugn och stäm-
de till eftertanke, hur hett det än kunde gå till. På sitt dis-
kreta sätt förmådde han ofta gjuta en del olja på vågorna.

Jag lärde känna honom i början på 1970-talet, när jag
var ung novis i aikidon. Faktiskt slumpade det sig så att
när han valdes till ordförande 1973 tillsattes vakansen han
därmed lämnade efter sig i valberedningen av mig. Det
hade jag i och för sig alldeles glömt bort, tills jag råkade se
det i ett protokoll långt senare. Men svensk aikido var inte
särskilt omfattande på den tiden, så vi lärde kvickt känna
varandra.
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Hans styre var inte så lite taoistiskt. Han aktade sig för
att röra om i grytan mer än nödvändigt och förstod långt i
förväg vilka komplikationer som synbart ovidkommande
beslut kunde få. Kanske var han typexemplet på en forna
tiders ämbetsman.

Hans yrkeskarriär var på Posten, innan detta statliga
verk ens börjat tänka modernisering. Det var verkligen ett
annat Sverige, där infrastrukturen sågs som det viktigaste
uppdraget för alla ansvariga. Så ock i lilla aikidon, där Sven
Yngve med sin tålmodighet hade att hantera bland annat
de två japanska instruktörer som var övertygade om att de
oavsett demokratiska turer var de enda skickade att be-
stämma. Det blev oftast som han ville, vad de än ansåg om
saken.

En bit in på 80-talet hamnade jag i Sven Yngves aikido-
styrelse och vi blev snabbt något av ett radarpar – fast vi
var så väldigt olika. Jag var impulsiv och otålig, något som
han fördrog med ett tålamod slipat av lång erfarenhet. Vi

Sven Yngve Gyllsjö på stämman 2007, där han tog emot förbundets
högsta förtjänsttecken. Foto: Jöran Fagerlund.
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hade även olika dygnsrytm. Med sitt jobb på Posten var
Sven Yngve uppe i ottan, medan jag sällan var helt vaken
förrän han fått sin lunch.

Det var näst intill så att han gick upp när jag brukade
gå och lägga mig. Vi kom på att det betydde att vi hade
täckning dygnet runt, så vi roade oss ibland med att turas
om att ringa folk som krånglade på den för dem mest olän-
diga tiden.

Jag blev för varje år i vårt teamwork alltmer imponerad
av Sven Yngves insiktsfulla sätt att sköta sitt förtroende-
uppdrag. Han verkade för beständighet och det var inte
mycket som kunde få hans båt att gunga. Det gällde även
den internationella representationen, där hans stadiga lugn
inte sällan frustrerade dignitärer med andra temperament.

Han var en kämpe också, Sven Yngve. Även när hans
syn gradvis blev allt sämre fortsatte han troget att komma
på våra årsmöten och andra evenemang, såväl inom aiki-
don som SB&K, alltid med samma okuvligt goda humör
och skämtsamheterna till hands. Det blir en stor lucka efter
honom.
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Legendens mästerliga comeback
Publicerat 2013-08-19 av Jonathan Broberg

I lördags var det kampsportsgala på Stockholms Stadion
där bland andra Sanny Dahlbeck och comebackande Rick-
ard Nordstrand bjöd på stor show.

Det var en minst sagt omvälvande kväll på Stockholms
Stadion under lördagen. En av svensk kampsports genom
tiderna störste var tillbaka. Rickard Nordstrands bejublade
återtåg, där inmarschen ackompanjerades av ”We are the
world” var förstås höjdpunkten.

Men innan den matchen hann Stadionpubliken njuta
av bland andra uppstickaren Kim Falk, som i en furiös of-
fensiv något oväntat fick meriterade Malik Bah på fall i den
andra ronden.

Djurgården Fotbolls förre ordförande Tommy Jacobs-
son gick också match. Och även om Jacobsson inte är nå-
gon bländande tekniker visade han otrolig kämpaglöd och
stod pall alla tre ronderna mot lurige thailändaren Lex K.
Kanske var det just kampen för något större, galan på Sta-
dion ska ligga till grund för ett öppnande av ett barnhem
för föräldralösa barn i Sydafrika, som gjorde att Jacobsson
mäktade med att stå pall matchtiden ut.

När mörkret smög sig på kom också intensiteten igång.
Det började någonstans med Rebekka Nybergs match mot
rutinerade Fatima Pinto. Pinto, som egentligen skulle ha
mött Sofia Olofsson, såg väldigt distraherad ut av den
långa och kloka Nybergs smarta stil.

Nu blev det ändå poängförlust, men Nyberg blir antag-
ligen någon att räkna med i framtiden. Strax därpå klev
talangen Hamza Bougamza upp i ringen mot thailändaren
Mungkornpet. Det syntes tidigt att Bougamza ville störa
thailändaren med snabba och långa tekniker och redan i
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första ronden träffades Mungkornpet av en hård lowkick
och såg efter den ut att ha märkbart ont matchen igenom.
Det blev en rätt komfortabel, men väldigt meriterande se-
ger för Hamza.

Och seger, en imponerande sådan, blev det också för
den tekniske Ricardo Gonzalez som via en tuff och tät de-
fensiv samt en precis offensiv fällde rutinerade Jomhod.
Gonzalez visade klass och just där och då kändes segern
aldrig riktigt hotad på något sätt.

När Sanny Dahlbeck sedan äntrade ringen i haussade
mötet med tysken Sebastian Mendez var stämningen på
topp. Matchen var jämn och böljade fram och tillbaka och
utkristalliserade sig till en verklig batalj, där publiken bjöds
på det mesta som går att bli bjudna på inom kampsporten.
Dahlbeck hade ett litet övertag inför sista ronden, men när
Mendez träffade rätt i sin forcering på slutet vände tysken
matchen och vann med 2-1. Han behåller därmed titelbältet
i Supremacy.

I kvällens sista framträdande regisserades en match
som inte Martin Scorcese hade kunnat få till bättre. En på
förhand avslappnad och leendes Rickard Nordstrand
vandrade in till tonerna av ”We are the world” och såg i
första ronden mot Sem Braan lite ringrostig ut.

Men tätheten, hjärtat och framförallt kraften i både
slag- och sparkteknikerna fanns kvar. Det var inte tal om
att comebacka lugnt, även om det var i välgörande syfte. I
den andra ronden kom avgörandet, på ett så typiskt Rick-
ard Nordstrand-vis. Ett par snabba tekniker luckrade upp
det holländska försvaret, Nordstrand fick in efterföljande
höger och Braan föll tungt till marken. En mästare var till-
baka på ett mästerligt vis.

Det var ett avslut på en enastående Stadionkväll, fler
lär det bli, som det kommer att pratas om en hel del framö-
ver. Kampsportslegenden Nordstrand skrev in sig i Stad-
ionhistorien, tillsammans med alla andra legendariska
idrottsögonblick.
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World Combat Games

Anna Wilder Hjerppe inför "kampsports-OS"
Publicerat 2013-10-07 av Jonathan Broberg

Konsten att vara tävlingsmänniska och samtidigt idrotta
utan tävlingsmoment är ett fenomen som Anna Wilder
Hjerppe fått lära sig att bemästra. Och kanske är det den
kombinationen som tagit henne långt inom aikido. Om
några veckor åker Wilder Hjerppe till S:t Petersburg för sitt
andra raka Sport Accord Combat Games.

– Det känns så klart väldigt roligt att bli uttagen och
vara med igen, säger hon till budokampsport.se.

När SportAccord Combat Games för första gången ar-
rangerades 2010 i Peking liknades tävlingen vid ett ”kamp-
sportens OS”.

Med en organisation och med ett uppskruvat intresse
blev succén i Kina total. Flera svenskar i en rad olika kamp-
sporter blev uttagna till ett äventyr långt vida många var
vana vid – en av dem var Anna Wilder Hjerppe.

I Kina var arenan i det närmaste helt fullsatt under
aikidouppvisningen.

– Det hör ju inte precis till vanligheterna för en aikido-
utövare att delta i ett så stort arrangemang. Det var en an-
norlunda upplevelse att få delta i Combat Games i Kina.
Att få flygbiljetter, visum och hotell bokat, och hela arrang-
emanget runt omkring utöver själva uppvisningarna. Det
är ju inte som att äta ravioli direkt ur burken när vi kör till
träningsläger. Vi inom aikidon är så vana vid att planera
och betala allt själva, så det här var något utöver det van-
liga.

Att det blev Aikido för Anna var en lyckad slump
Egentligen var det hela en stor slump. För 19 år sedan be-
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stämde sig ett gäng tjejer på Umeå Universitet att besöka
Umeå aikidoklubb för ett ”prova på-pass”. Det blev för
Anna, som man brukar säga, kärlek vid första ögonkastet.

– Jag hade aldrig hört talas om aikido innan, visste ab-
solut inte vad det gick ut på. Men jag blev helt såld direkt.
Det blev sedan bara jag av oss tjejer som fortsatte. Idag är
jag är oerhört glad och tacksam för att jag gick på den där
träningen.

Idag är Anna Wilder Hjerppe en av Sveriges allra mest
framgångsrika kvinnliga utövare och tillhör sedan flera år
också den svenska nationella uppvisningsgruppen, vilket
är motsvarigheten till ett landslag som aikido har. Och nu
hon är också uttagen till sitt andra raka Combat Games.

– Ja, det känns spännande, att få delta i spelen och visa
upp svensk aikido. Att dessutom få se lite av S:t Petersburg
igen känns roligt. Jag var där -86 så det har säkert hänt en
del sedan dess.

Anna, hur står sig svensk aikido med övriga världen?
– Vi har ju inte tävling så vi konkurrerar inte som an-

dra idrotter. Men överlag håller svensk aikido en hög nivå
och det har vi att tacka våra föregångare för som både in-
spirerat och fortfarande inspirerar oss som är utövare och
instruktörer. Men det är svårt att jämföra länder emellan
eftersom det finns flera olika inriktningar både mellan län-
der men även inom samma land. Sen är förutsättningarna
vad gäller tillgång till en tatami, att åka på träningsläger så
det är skillnad att träna aikido i Åsele, Stockholm eller i
Paris.

Inom aikido, och faktiskt många andra kampsporter,
tränar kvinnor och män, unga som gamla, tillsammans
med varandra – och har ett utbyte av det. Ett filosofiskt sär-
drag som Anna tror att idrott överlag borde vara intres-
serade av att ta del av.

– Ja, det är kanske därför aikido ser ut som det gör. Det
finns inte den här prestationshetsen som kan bli tung vid
tävlingar. Å andra sidan tenderar det att inom aikido ham-
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na på individnivå att utvecklas på olika sätt och det kan för
vissa vara påfrestande. Men jag tror att det har just med vår
köns- och åldersöverskridande träning att göra, att vi kan
unna oss den lyxen att söka andra områden att utveckla oss
själva på tillsammans med andra.

– Det finns en dimension ytterligare som kanske är
svår att fullt förstå om man inte tränar aikido. Att träna
med en partner inte motståndare, anpassa sig till den man
tränar tillsammans med utan att för den skull kompro-
missa på tekniken eller kontakten, att hitta den balansen är
extremt givande och otroligt häftigt.

Vad som förväntas av Anna under Combat Games har
hon precis i dagarna fått reda på. Det blir fem uppvisningar
och även ännu ett ärofyllt uppdrag.

– Ja, schemat fick jag nyss och utöver uppvisningen,
där vi kommer att visa olika delar som ingår, alltfrån basic
till avancerad och avväpning, har jag blivit tilldelad att
leda ett uppvisningsmoment med utövare från flera
nationer.

Anna Wilder Hjerppe kastar sin make Ulf på World Combat Games
aikidouppvisning. Foto: Viktor Kazarin.
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Så, Anna, så här med några veckor kvar till äventyret –
vad är din spontana känsla just nu?

– Att det ska bli roligt men jag har också lite fjärliar i
magen!

SportAccord Combat Games, ibland  kallat Kamp-
sports-OS, hålls mellan 16-28 oktober i S:t Petersburg.

Michiko Komaki förväntansfull
Publicerat 2013-10-18 av Jonathan Broberg

Medan World Combat Games närmar sig allt mer realitet,
första svenska deltagandet sker imorgon då thaiboxningen
drar igång, förbereder sig Michiko Komaki för en av sina
största kendotävlingar hittills. Hon är på randen till ett litet
internationellt genombrott och kom bland annat till kvarts-
final i EM tidigare i år.

– Det ska bli väldigt roligt och spännande med Combat
Games, säger hon till budokampsport.se.

Mörkret sänker sig så sakteliga över den svenska hu-
vudstaden. Hösten är på väg att lämna plats för den vinter
vi, tack vare en ljuvlig sommar, närmast förbisett.

Men nu är både kylan och väderleken på plats. Och i
de allt tyngre molnen dväljs snö som inte fallit sedan tidigt
i våras.

Det är, kort och gott, en tid av divergens. Och det är en
tid för stora ting att ta plats. Som Combat Games.

– Först och främst är det en stor ära att få vara med på
en sådan här tävling. Bara att bli uttagen är ett bevis på att
all träning man har lagt ner har givit resultat.

I våras kom Komaki till kvartsfinal i EM. När hon tän-
ker sig en målbild för Combat Games utbrister hon direkt:

– Jag ska vinna över Europamästarinnan. Det är mitt
mål.

Men konkurrensen är mördande. Som sig bör när det
är mästerskap. Komaki berättar att hennes uppladdning
varit till belåtenhet.

– Jag har tränat mycket och hårt. Jag har mycket hjälp
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av min pappa som jag tränar tillsammans med. Vi har job-
bat mycket med den mentala delen, att tänka sig en mot-
ståndare och hur man ska försöka överlista motståndaren –
något som kallas för ”seme”.

– Det gäller att inte bara ta steg fram, utan att göra det
med rätt känsla också. Att kunna föra med sig all energi in
i teknikerna.

Namnet Komaki i kendokretsar förpliktigar. Hennes
far, Kazuhiro, är en kendolegend i svensk budosport. Men
Michiko valde att börja träna kendo förhållandevis sent, för
åtta år sedan. Innan var det främst friidrott som gällde. Nu
kan hon emellertid inte se sitt liv utan kendo och hon be-
skriver sina styrkor som ”bra på att hålla fokus” och en
”tävlingsmänniska”.

– Kendon betyder väldigt mycket. Innan jag började
var jag en blyg liten flicka. Kendon har utvecklat min per-
sonlighet och fått mig att lära känna mig själv.

– Man går kanske in i en annan roll än den man har i li-
vet i övrigt - och det är väldigt renande på ett sätt. Jag blir
lugn av kendon.

Imorgon lördag går Michiko på planet till S:t Peters-
burg för Combat Games. På måndag kliver hon in i täv-
lingen.

– Det ska bli enormt kul, men det är samtidigt lite
spännande och nervöst. Jag känner mig ändå i god form
och vet vad jag kan när jag är som bäst. Det gäller att få
fram det. Då kan det gå bra. Men jag ska vinna över hon
som är Europamästarinna. Den japanska mästarinnan vän-
tar i så fall, och det kan ju bli… svårt, avslutar hon med ett
varmt leende.

Ulf Evenås – en av tre uttagna shihan
Publicerat 2013-10-18 av Jonathan Broberg

Svensk aikido sätter sig återigen på världskartan i och med
World Combat Games i S:t Petersburg. Tre svenskar har
blivit uttagna till uppvisningarna – och dessutom är Ulf
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Evenås från Göteborg uttagen som en av tre shihan.
– Det är en oerhört stor ära, säger han till budokamp-

sport.se.
Idag inleds World Combat Games i S:t Petersburg. Spe-

len inleds med invigningen och sedan startar det hela upp
med tävlingar i Sumobrottning och Sambo.

På måndag och tisdag kliver aikido in i handlingen på
allvar, som spelens enda idrott utan tävlingsregler. Sverige
har fått fyra aikidoidrottare uttagna, en av dessa är Ulf
Evenås som i egenskap som en av tre shihan kommer att
hålla en uppvisning.

– I det officiella mediamaterialet om aikido vid World
Combat Games sägs ”In addition to the national teams,
there are demonstrations by expert level aikido instructors.
They will also coach all the participants in classes held to
prepare them for the demonstrations.” Dessa är tre shihan
– där Hombu Dojo representeras av Miyamoto sensei, och
International Aikido Federation av Tissier sensei och mig.
Att bli uttagen som en av dessa tre shihan är en oerhört
stor ära.

Ulfs deltagande under spelen är uppdelade i två större
aktiviteter, den ena är således uppvisningen. Den andra är
undervisning.

– Jag kommer att visa bukiwaza (ken och jo), tachidori
och jodori (försvar mot ken och jo), taijutsu (obeväpnade
tekniker) – kihon, ki no nagare, samt kokyunage. Jag har
med två uke, Fredrik Snell från Karlstad och Domas Jab-
lonskis från Litauen. Jag har förberett uppvisningen indivi-
duellt med dem, men vi har också tränat tillsammans alla
tre.

– Den andra delen är undervisning, som kommer att
delas av Waka sensei, Miyamoto sensei, Tissier sensei och
mig själv. Jag kommer att undervisa grunder, kihon, och ki
no nagare.

Förutom de tre shihan kommer totalt ett hundratal
aikidoka från 32 länder att göra uppvisningar. Av dessa
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kommer tre från Sverige: Anna Wilder Hjerppe, Ulf
Hjerppe, samt Sten Frödin. På frågan om hur Sverige står
sig i den internationella konkurrensen svarar Ulf:

– Vi har en hög kompetens och ett väldigt gott rykte.
Sverige är således väl representerat på World Combat
Games och förhoppningsvis ger detta lite publicitet i media
för svensk aikido. Förutom oss som är på mattan, är
SB&K:s ordförande Stefan Stenudd pressansvarig för IAF.
Så väl representerat är nog inget annat land. Lägg därtill att
vi i Sverige har fem shihan som är internationellt kända, så
tror jag att detta speglar nivån på svensk aikido.

Att Combat Games hålls i just S:t Petersburg finner Ulf
också väldigt intressant.

– För min personliga del är det extra trevligt att Com-
bat Games sker i Sankt Petersburg. Det är 20 år sedan jag
första gången kom dit för att undervisa. Då var det en liten
klubb som bjöd in mig, men den har utvecklats till en
grupp på 50 dojo, med 3.300 aktiva medlemmar. Jag reser
fortfarande till Ryssland flera gånger om året och minst en
gång årligen just till Sankt Petersburg.

På måndag och tisdag är det alltså dags för aikido på
Combat Games, med stark svensk representation. World
Combat Games sänds direkt via Youtube.

Sverige vann sex medaljer på Combat Games
Publicerat 2013-10-28 av Jonathan Broberg

World Combat Games tog slut i lördags. Sverige hade då
kammat hem sex medaljer, ett guld, två silver och tre brons.
Det placerar Sverige på en delad 26:e plats i den totala
medaljligan. Ryssland, med sin 171 idrottare starka trupp,
vann på 93 medaljer.

Finland vann tre brons, Danmark ett silver och Norge
blev bästa nordiska land med två guld. Den svenska trup-
pen bestod av nio idrottare med medaljchans. Ytterligare
fyra deltog i aikidons uppvisningar, där bland andra Ulf
Evenås var uttagen som en av tre shihan.
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Stefan Sauk, skojfrisk prisutdelare på Kampsportsgalan 2013. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.

Alexander Gustafsson tar emot priset Årets kampsportare av Adam
Alsing på Kampsportsgalan 2013. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Verksamheten 2013
SB&K centralt

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 23:e mars på World Trade Cen-
ter i Stockholm var 55 föreningar representerade med sam-
manlagt 84 röster. Ordförande för stämman var Erik Ås-
brink.

Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisor-
ernas rekommendationer förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

Propositioner och motioner
Inga propositioner har hänskjutits till stämman. En motion
hade inkommit från Muaythaiförbundet om kampsports-
kortet:

Förbundsordförande Stefan Stenudd föredrog för-
bundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på avslag.
Daniel Norrgård, nyvald ordförande i Muaythaiförbundet
valde att inte yttra sig eftersom han var delaktig i svaret på
motionen från Förbundsstyrelsen. George Sallfeldt yrkade
på avslag för motionen, vilket blev stämmans beslut med
acklamation.

Styrelsen
Stämman valde följande förbundsstyrelse:

Stefan Stenudd, förbundsordförande (omval)
Daniel Norrgård (omval)
Mats Asplund (omval)
August Wallén (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Arnela Hadzisulejmanovic (omval)
Helena Hugosson (omval)
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Inom sig utsåg förbundsstyrelsen Daniel Norrgård till
vice ordförande, Mats Asplund till förbundskassör att jäm-
te ordföranden teckna förbundets firma, Fredrik Gund-
mark till utbildningsansvarig, samt Arnela Hadzisulejman-
ovic till ungdomsansvarig. Daniel Norrgård fortsatte även
som förbundsjurist.

Förbundsstyrelsen hade 2013 sex protokollförda sam-
manträden, därutöver behandling av frågor via epost och
per capsulambeslut. Förbundets kanslipersonal har regel-
mässigt varit adjungerad på förbundsstyrelsens möten.

Revisorer
Förbundsstämman omvalde följande revisorer: Tomas
Lönnström, auktoriserad revisor vid Ernst & Young, samt
Christian Lund. Till revisorsuppleanter valdes Jens Karls-
son, auktoriserad revisor vid Ernst & Young, samt Hans
Brändström.

Valberedning
Till valberedning valdes: Jöran Fagerlund (omval), sam-
mankallande, samt Marko Gyllenland (omval) och Irene
Brändström (nyval).

Kansliet
Vid utgången av 2013 hade kansliet fyra anställda:

Mona Lundkvist, generalsekreterare och chef för kan-
sliet, Jonathan Broberg, informatör, Magnus Ledin, utbild-
ningskonsulent, elit- och distriktsansvarig, samt Matilda
Ritzèn, kanslist. Vi har också haft Irina Covalenco-Skyll-
berg som anlitad ekonomikonsult.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:
Utbildningskommittén
Fredrik Gundmark (ordförande), Anders Bergström, Agnes
Keskikangas, Erik Fredriksson och Altan Celik.
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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.
Mångfald
Helena Hugosson utsågs till ansvarig för mångfaldsfrågor.

Underförbunden
På årstämman beslutade Shootfighting att gå in som en
egen idrott i MMA-förbundet. Kampsportsförbundet bytte
namn till Kampkonstförbundet. De 14 underförbunden i
Svenska Budo & Kampsportsförbundet, egna juridiska per-
soner sedan 2009 års stämma, var under året:
Underförbund Idrott
Aikidoförbundet aikido
BJJ-förbundet brazilian jiu-jitsu
Bujinkanförbundet bujinkan
Ju-jutsufederationen ju-jutsu
Kampkonstförbundet capoeira, FMA, glima,

krav maga
Kendoförbundet kendo, iaido, jodo,

naginata, kyudo
Kickboxningsförbundet kickboxning
Kung fu & Wushuförbundet wushu
Kyokushinförbundet kyokushin
MMA-förbundet MMA
Muaythai-förbundet thaiboxning
Shorinji Kempoförbundet shorinjikempo
Submission Wrestlingförbundet submission wrestling
Taidoförbundet taido
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Medlemsantal
Här är antalet medlemmar inom förbundets idrotter. Poj-
kar och flickor är till och med 20 år. Totalt har medlems-
talet ökat med 0,6% från 38.107 år 2012 till 38.336 år 2013.

Idrott totalt pojk. män flick. kvin.
Aikido 4279 1600 1376 783 520
Brazilian Jiu-jitsu 2789 836 1361 303 289
Capoeira 900 293 227 196 184
FMA 91 13 60 6 12
Glima 14 0 12 2 0
Iaido 224 29 148 9 38
Jodo 55 4 40 0 11
Ju-jutsu 8056 3330 2246 1635 845
Kendo 487 143 244 45 55
Kickboxning 2764 750 1044 428 542
Krav Maga 497 87 301 42 67
Kyokushinkai 2909 1154 860 569 326
Kyudo 107 7 63 8 29
MMA 2386 679 1356 168 183
Muay Thai 5450 1578 2343 669 860
Naginata 13 0 6 0 7
Ninpo Taijutsu 421 100 222 52 47
Shootfighting 996 302 520 85 89
Shorinjikempo 437 175 150 64 48
Submission Wrestling 2219 724 1068 206 221
Taido 433 192 94 98 49
Wushu 2809 1037 947 455 370
Totalt 38336 13033 14688 5823 4792
Totalt män 27721 72 %
Totalt kvinnor 10615 28 %
Andelen män har sjunkit från 74% 2012 till 72% 2013 och an-
delen kvinnor stigit från 26% till 28%.
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Distrikten
SB&K har sedan 2011 sju specialdistriktsförbund (SDF).
Dessa är i olika stadier av sin utveckling. Vissa SDF utför
en hel mängd aktiviteter medan andra har färre. Under året
har Magnus Ledin genomfört SDF-dialoger med distrikt
Stockholm/Gotland, Västra och Nedre Norr. SDF-dialog-
erna ska vara årligen återkommande i samtliga SDF. Syftet
är att engagera styrelserna och samtidigt driva SDF-verk-
samheterna framåt.

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.)

Distrikt tot. pojk. män flick. kvin.
Övre norr 1901 665 751 303 182
Nedre norr 1029 409 330 190 100
Mellan 4986 1764 1910 740 572
Stockholm/Gotland 9381 3552 3467 1376 986
Väst 8015 2358 3409 1177 1071
Östra 3425 1280 1260 470 415
Skåne 4929 1763 1854 688 624
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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)
Muaythai
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
World Muaythai Council (WMC)
Shorinji Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Fed. of Associated Wrestling Styles (FILA)
Taido
World Taido Federation
Wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation
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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
Jöran Fagerlund, revisor
Kai Löfgren-Shimasue, webmaster
Stefan Stenudd, Media Officer på World Combat Games
Viking Glima Federation
Lars Magnar Enoksen, ordförande
International Federation Of Celtic Wrestling
Lars Magnar Enoksen, ledamot
Joan Lundh, ledamot
International Ju-jitsu Federation
Bertil Bergdahl, sekreterare i domarkommittén
Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten, revisor
International MMA Federation
August Wallen, Member of the Board
George Sallfeldt, Vice President and Treasurer
Jesper Gunnarson, member of the Technical Committee
International Federation of Muaythai Amateur
Mats Söderström, vice ordförande
Pernilla Johansson, Int. Female Commission
World Muaythai Council
Kasra Ashhami, styrelseledamot
World Taido Federation
Mikael Jansson, ledamot

Internationella mästerskapsmedaljer
Det blev 69 officiella internationella mästerskapsmedaljer
för svensk budo och kampsport under 2013. Det innebär
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nytt medaljrekord för Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. Det gamla rekordet var från 2011 med 64 medaljer.

Medaljstatistiken över 2013 visar att tjejerna tar fler
medaljer än killarna, samt att submission wrestlinglands-
laget vunnit både flest guldmedaljer och flest samman-
lagda medaljer. Sammanlagt har tio av SB&K:s 15 landslag-
sidrotter vunnit medaljer under året.

Antal guld: 19
Antal silver: 22
Antal brons: 28
Antal manliga medaljer: 32 (6, 11, 15)
Antal kvinnliga medaljer: 37 (13, 11, 13)
Antal juniormedaljer: 7

Medaljspridning över SB&K-idrotter (antal)
Guld:

1) submission wrestling (9)
2) thaiboxning (3)
3) Brasiliansk ju jutsu och jodo (2)
4) kickboxning, iaido och ju jutsu (1)

Silver:
1) ju jutsu och submission wrestling (4)
2) Brasiliansk ju jutsu (3)
3) kickboxning, kyokushin, iaido, thaiboxning och jodo (2)
4) glima (1)

Brons:
1) ju jutsu (8)
2) submission wrestling (5)
3) thaiboxning (4)
4) kickboxning och Brasiliansk ju jutsu (3)
5) wushu och taido (2)
6) iaido (1)

Sammanlagd medaljspridning
1) submission wrestling (18)
2) ju jutsu (13)
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3) thaiboxning (9)
4) Brasiliansk ju jutsu (8)
5) kickboxning (6)
6) iaido och jodo (4)
7) kyokushin, taido och wushu (2)
8) glima (1)

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 23:e mars anordnades Kampsportsgalan för fjärde året
i rad. Galan hölls på Berns i Stockholm, med ungefär 300
middagsgäster. Mer information om Kampsportsgalan
finns tidigare i denna skrift.

Här är pristagarna på Kampsportsgalan 2013:

Pris Pristagare
Årets genombrott Jennifer Österlin
Årets förebild Amir Albazi
Årets mästarinna Jennifer Österlin
Årets mästare Alex Tobiasson Harris
Årets kampsportare Alexander Gustafsson
Årets traditionella utövare Howard Collins
Årets ledare Andreas Michael
Årets klubb Fightzone Stockholm
SB&K:s hederspris Jan Hermansson
Folkets pris – Guldtsuban Reza Madadi

Elitidrottssatsning
Vi fick från RF ett landslagsstöd på 600.000 kronor (650.000
år 2012), som är betydligt lägre än vårt förbunds tävlings-
verksamhet och internationella framgångar motiverar. Vad
som står i vägen för en ökning är RF:s regel om att dessa
medel inte kan överstiga en viss andel av förbundets egen
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landslagssatsning. Detta villkor skapar en stor orättvisa
inom idrottsrörelsen, närmast en ond cirkel, vilket har på-
pekats för de ansvariga.

RF tilldelade även förbundet 840.000 kronor (950.000 år
2012) i riktat elitstöd, som fördelades på 34 elitaktiva. Detta
stöd upphör efter 2013, på grund av att regeringen avslutat
sitt särskilda elitsatsningsbidrag.

Därutöver delade SB&K centralt ut ett extra landslags-
stöd på 300.000 kronor till landslagen.

Förbundet bjöd även in samtliga elitansvariga till RF:s
Elitidrottskonferens. Konferensen tog plats på Bosön och
pågick i två dagar.

Som ytterligare elitsatsning erbjöds landslagscoacher,
elitansvariga samt tränare till elitutövare på Sport Campus
Sweden en utbildningsdag med Leif Larsson från SOK.
Förutom grunden funktionell träning, som var huvudsyftet
med dagen, erhöll deltagarna även gott om erfarenhets-
utbyten.

Såväl vid ansökning som fördelning av elitstödsmed-
len, samt utvecklingsarbetet för vår elitsatsning, har ett in-
tensivt arbete genomförts av förbundets elitansvarige,
Magnus Ledin, i samverkan med underförbundens elit-
ansvariga.

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

Idrottslyftet
SB&K fick 2.816.000 kronor att fördela i Idrottslyftet till för-
bundets föreningar (2.620.000 kronor 2012). Totalt inkom
ansökningar på över fem miljoner kronor.

Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån tre olika
projektmallar: utrustning, föreningsutveckling, samt inno-
vativa projekt. Fördelningen utifrån projektmallarna blev
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innovativa projekt 1.953.278 kronor (69%), föreningsut-
veckling 507.100 (18%) samt utrustning 355.622 (13%). To-
talt tilldelades 85 projektansökningar medel från Idrotts-
lyftet. Dessa medel fördelades på våren. Bidragsbesluten
bereddes av en särskild grupp tillsatt av förbundsstyrelsen,
som sedan fastställde fördelningen.

Idrottslyftet har även en bidragsdel som tillfaller för-
bunden inom RF och är ämnad att utveckla deras centrala
verksamhet. SB&K fick 2013 i sådana medel 1.653.000 kro-
nor (1.178.000 år 2012).

Information
2013 har varit ett strålande medialt år för svensk kamp-
sport. Samtliga stora svenska mediaredaktioner har under
året behandlat kampsporten på ett sportjournalistiskt vis –
vissa mer än andra, så klart.

SVT har under SM-veckan åter direktsänt från muay-
thais SM och har varit den tv-kanal som flitigast uppmärk-
sammat våra idrotter.

Aftonbladet lanserade under 2012 sin ”fighterblogg”
och har fortsatt att storbevaka främst MMA under hela
2013, men även andra kampsportsbedrifter har fått ut-
rymme. Under sena hösten lanserade även Expressen en
stor MMA-satsning som kommer att växa ytterligare under
2014.

Samarbetet med TT har fortsatt att utvecklas under
2013 och i stort sett samtliga SB&K:s många pressmeddel-
anden har plockats upp och givits stort utrymme.

Relationen med de svenska kampsportsmedierna har
fortsatt varit stark. Kampsportsmedierna innehar en stor
och viktig plats inom svensk kampsport.

Sportjournalisterna Kent Hansson, som också är kröni-
kor på förbundets hemsida, och Stefan Alfelt startade un-
der 2013 en populär kampsportsblogg – mrringside.se –
som också snabbt blivit en uppskattad part i kampsports-
berättandet.
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Den egna hemsidan, www.budokampsport.se, har allt-
jämt en central och viktig roll i att förmedla kampsports-
nyheter. Målet med uppdatering av hemsidan är minst en
nyhet om dagen. Det målet uppfylldes gott och väl med
512 nyheter under året.

På sociala medier har SB&K en egen facebooksida och
en twitter.

Sponsorer
Sponsorer fortfar att vara 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 under året genomfört en
ändring i förbundets utbildningsstruktur. Tidigare grupp-
instruktörskursen och klubbinstruktörskursen har ersatts
av tränarutbildning steg 1 och 2. De nya utbildningarna har
ett delvis nytt innehåll.

Under året har det hållits fem steg 1-utbildningar och
fem steg 2-utbildningar. Utbildningarna genomfördes i
Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå. Sammanlagt
licenserades 110 steg 1-tränare och 55 steg 2-tränare. Aktiva
utbildare under året har varit Altan Celik och Fredrik
Gundmark.
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Under året har Bobby Rehman (MMA) samt Jörgen
Kruth (muaythai) påbörjat sina studier på RF:s elittränar-
utbildning. Sara Widgren (ju-jutsu) och Jessica Isaksson
(muaythai) är de aktiva ifrån förbundet som kombinerar
elitidrott med högre studier inom Sport Campus Sweden.

SB&K har tillsammans med Svenska Muaythaiför-
bundet och Peder Skrivares Skola i Varberg startat en natio-
nell idrottsutbildning (NIU) i muaythai. Vi genomförde
uttagningar i januari för åtta sökanden. Det blev sedan sex
sökanden som antogs och startade sin utbildning i augusti.
Tränare och lärare för muaythai på NIU är Ludvig Breide-
born.

Jämlikhet och jämställdhet
Vårt jämlikhets- och jämställdhetsarbete utgår från förbun-
dets policy Öppen mångfald och dess helhetssyn på lika-
behandlingsfrågorna. Ansvarig förbundsstyrelseledamot i
dessa frågor har varit Helena Hugosson, som under året
framför allt har medverkat i kurser, seminarier och andra
möten i idrottsrörelsen där dylikt har behandlats.

Ungdomsrådet
2013 handlade om att ungdomsrådet skulle lära känna var-
andra. I arbetet ingick framför allt att ta fram riktlinjer för
hur ett ungdomsråd ska jobba.

Rådet träffades fyra gånger under året, bland annat en
helg på Bosön där arbetet påbörjades med Kampsporten vill,
en förbundsversion av RF:s Idrotten vill.

Ungdomsrådet består av Elin Bladh (ordförande), Ben-
jamin Bolling, Sanda Tcacensu och Sara Widgren. Rådet
arbetar självständigt i sin egen riktning, med stöd från
kansliet och förbundsstyrelsen. Det var representerat med
flera av sina medlemmar på RF:s Forum i Stockholm på
hösten.
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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.

Under 2013 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.

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

Förortsprojektet Drop In-kampsport
Under året har vi tagit in en projektledare Jonas Hellerup
som tillsammans med Mona Lundkvist har haft möten
med en fritidsgård i Sundbyberg, där vi kommer att ha gra-
tis kampsportsträning för ungdomar på lördagskvällar. Vi
har också fått ihop 20 instruktörer från olika idrotter som
kommer att hålla dessa pass. Vi ska ha en första träff med
instruktörerna i februari 2014 och är förhoppningsvis igång
med passen i mars.

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, särskilt för att öka antalet svenskar på dessa
organisationers olika poster.
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Ungdomsåret
I verksamhetsplanen för 2013, som fastställdes av stäm-
man, gavs året ett tema: ungdomsåret. Det syftade först och
främst på satsningen på ungdomsrådet, som har konsolide-
rats och börjat arbeta under året.

I satsningen ungdomsåret ingår även Drop In-kamp-
sport, med uppsökande verksamhet i förorten, som under
året har planerats och beräknas sätta igång under första
halvåret 2014. För detta har erhållits ett särskilt bidrag från
RF.

Båda dessa projekt presenteras på andra ställen i verk-
samhetsberättelsen.

I temaåret ingår också den utredning som Benjamin
Bolling genomförde angående hur träning och tävling för
barn genomförs i våra klubbar. Studien har gjorts med sär-
skilt beaktande av FN:s Barnkonvention, som hela den
svenska idrottsrörelsen står bakom. De frågeställningar och
slutsatser som utredningen ledde fram till kommer att
ligga till grund för särskilda aktiviteter under 2014.

Andelen barn och ungdomar (t.o.m. 20 år) i förbundet
var år 2013 49,2%, alltså hälften av medlemmarna. Samma
siffra för 2012 var så gott som densamma: 48,9%.

Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2013:
Förtjänsttecken Nr 1
301 William Jansson Umeå Budoklubb
302 Niklas Lindberg Umeå Budoklubb
303 Martin Svedberg Umeå Budoklubb
304 Johan Sjöström Umeå Budoklubb
305 Daniel Lind Umeå Budoklubb
306 Anders Höök Umeå Budoklubb
307 Amelie Harms Karlshamns Aikidoklubb
Förtjänsttecken nr 2
285 Jonas Bergsten Umeå Budoklubb
286 Andreas Nettelbladt Umeå Budoklubb
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287 Anders Larsson Umeå Budoklubb
288 William Jansson Umeå Budoklubb
Förtjänsttecken Nr 3
269 Lars Tornemark Kristianstads Aikikai
270 Thomas Ingvarsson Umeå Budoklubb
271 Jonas Elfving Umeå Budoklubb
272 John Pääkkönen Umeå Budoklubb
273 Jens Wallström Umeå Budoklubb
Förtjänsttecken Nr 5
172 Per-Henrik Sjöström Umeå Budoklubb
173 Leif Löfström Umeå Budoklubb
175 Annika Löfström Umeå Budoklubb

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 2013 var 8,4 miljoner kronor, men där-
utöver slussades 2,8 miljoner från RF till föreningarna via
Idrottslyftet. Av de 8,4 miljonerna var 2,2 miljoner med-
lemsavgifter som överfördes till underförbunden, detsam-
ma med RF:s elitsatsningsmedel på 1,4 miljoner till under-
förbunden. 0,6 miljoner betalades för våra medlemmars
försäkring. Från de centrala medlen fördelades också en
särskild landslagssatsning på 0,6 miljoner till underför-
bunden.

De största kostnadsposterna därutöver var kansliet
med 3,3 miljoner och Kampsportsgalan med 0,4 miljoner.
Styrelsens kostnader var 225.000 och förbundsstämman
173.000. Ekonomihanteringen inklusive revisionskostnader
blev 140.000, betydligt lägre än föregående år på grund av
att förbundet har tagit över ekonomihanteringen från RF
Ekonomi. Information och marknadsföring kostade sam-
manlagt 188.000. Utbildning kostade 176.000 men omsatte
med sina kurser det betydligt större beloppet 398.000.
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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 endast blev 18.000. Målet är att försöka
åstadkomma 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 0,9 miljoner (att jämföra med förra årets 0,7
miljoner). Dock ligger i dessa överskott två projektbidrag
från RF på summa 0,6 miljoner som ska förbrukas kom-
mande år. När dessa avräknas har SB&K centralt en utgå-
ende balans på 1,2 miljoner.

Kampsportsgalan blev cirka 100.000 kronor dyrare än
2012. Det är dock ett evenemang som har mycket stor bety-
delse för förbundet.

Störst anledning till förbundets ljusnande ekonomi
2012 och 2013 är den nya modell för SF-bidrag som fast-
ställdes av RF:s stämma 2011 och som genomförs i etapper
under en treårsperiod 2012-1014. Den är ytterst gynnsam
för vårt förbund. Därför har RF:s grundläggande SF-bidrag
ökat från 2,0 miljoner år 2011 till 3,4 miljoner år 2013. En
ökning sker också 2014.

Under året har vi utökat personalen från tre till fyra
heltidsanställda, dessutom en ekonomitjänst på timtid.
Kansliet har länge varit underbemannat med alltför stor
belastning på de anställda. Detta torde nu i hög grad – om
än inte fullständigt – vara avhjälpt.

Underförbunden går ur 2013 med ett sammanräknat
överskott i sina resultat på 0,5 miljoner. Några underför-
bund har en ansträngd ekonomi men totalt sett har under-
förbunden 2013 en utgående balans på 1,4 miljoner.

SB&K totalt, alltså såväl det centrala som samtliga
underförbund, gick ur året med ett resultatöverskott på 1,4
miljoner och en utgående balans på 3,8 miljoner – men av
dessa är som ovan nämnt 0,6 miljoner projektbidrag som
ska förbrukas. Förbundets ekonomi är alltså solid.
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Årsredovisning
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Underförbundens verksamhetsberättelser

Kampsportsgalan 2013 på Berns i Stockholm. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.
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Sten Frödin i aikidouppvisning på World Combat Games i S:t Peters-
burg. Foto: Viktor Kazarin.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet
Svensk aikido sjuder av liv och kraft. Ungdomarna visade
det särskilt under det nationella läger på höstlovet som var
kulmen på Ungdomsåret 2013. En fantastisk energi och
glädje som stärker oss i den gränslöst samverkande anda vi
värnar om i svensk aikido. Genom våra svenska deltagare
och funktionärer vid SportAccord World Combat Games
2013 visade vi också vilket ledarskap och driv den energin
och glädjen kan leda till. Detta ska vi tillsammans fortsätta
värdera, värna om och utveckla.

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma
hölls 23 mars 2013 på World Trade Center i Stockholm.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under 2013 bestått av Leif Sunje
(ordförande), Per-Åke Wilhelmsson (vice ordförande), Ul-
rika Öberg (sekreterare), Max Korkkinen (kassör), Jennie
Hedrén Hasselros, Barbro Hälinen, Moa Lindell, Per-Ola
Olsson samt Patrik Unné.

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen hållit 13
protokollförda möten. Protokollen har publicerats på för-
bundets webbplats.

Särskilda ansvarsområden
Per-Åke Wilhelmsson – webbplats, Patrik Unné – jäm-
ställdhet, Jennie Hedrén Hasselros – utbildning samt Moa
Lindell – bidrag.
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Valberedning
Valberedningen har 2013 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, Jan Her-
mansson (hedersledamot), Maria Mossberg, Jan Nevelius,
Stefan Stenudd och Leif Sunje.

Kommittén har under året arbetat med att revidera
innehållet på kommitténs webbsidor, graderingsreglerna
samt därtill hörande blanketter. Syftet har varit att förenkla
webbsidorna och förtydliga regler och blanketter. Likaså
har arbetet med att återinföra vägledning för barngrade-
ringar pågått.

Ungdomsåret 2013
Ungdomsåret 2013 har varit förbundets tema under år
2013. Ett flertal aktiviteter har genomförts under detta
tema:

• Förbundet antog en speciell logga och utökade
webbplatsen med fliken UNGDOM.

• Intervjuer har genomförts med flera klubbar om de-
ras ungdomsverksamhet. Resultatet av detta har publice-
rats på förbundets webbplats.

• Särskilda satsningar som genomförts ute i landet –
med barn- och ungdomsverksamhet i fokus – har belysts
på förbundets webbsida.

• Beslutades att arrangera ett nationellt ungdomsläger
2013.

• Svenska Aikidouppvisningen 2013 genomfördes un-
der ungdomslägret.

Sedan 2012 finns en satsning på unga aikidoutövare.
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Satsningen innebär att årligen 25.000 kr ska budgeteras för
denna satsning. De 25.000 kr som budgeterats för 2013 har
fördelats med 15.000 kr för resebidrag till ungdomslägret
och 10.000 kr som extra fondering inför ungdomssats-
ningen 2014.

Ungdomslägret 2013
Ett nationellt ungdomsläger arrangerades 2-3 november
2013. Uppdraget att genomföra lägret gavs till en projekt-
grupp bestående av Hampus Hultman (sammankallande),
Kristina Isaksson, Magnus Bergsvik, samt Emmeli Wenn-
ström. Förbundsstyrelsen uppdrog åt projektgruppen att
tillse att av instruktörerna skulle minst en tredjedel vara
under trettio år och minst en tredjedel vara kvinnor, vilket
projektgruppen uppfyllde.

Lägret presenterades på förbundets webbplats och ge-
nom utskick till klubbarna per brev och e-post. Anmälan
till lägret kunde göras direkt på webbplatsen. Lägret ge-
nomfördes i Tomtebergahallen i Huddinge med övernatt-
ning i närbelägen föreningsstuga.

Närmare 140 deltagare - ungdomar, ledare och instruk-
törer - från ett tjugotal klubbar deltog. Detta var över för-
väntan och hela lägret blev en stor succé. Under lägret
genomfördes också, som redan nämnts, Svenska Aikido-
uppvisningen 2013.

Jämställdhet
Grunden för förbundets jämställdhetsarbete är Jämställd-
hetspolicyn som antogs av förbundsstämman år 2010. Ar-
betet med jämställdhet är därför ständigt aktuellt. Att vi
som tränar oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar
tillsammans träffas för att utvecklas är av stort värde och är
ett av aikidons starkaste adelsmärken. Aikido är utmärk-
ande så tillvida att kvinnor och män tränar tillsammans.

Under verksamhetsåret 2013 har vi fortsatt att tydlig-
göra de läger som hålls av kvinnliga instruktörer.
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Vi har sökt någon klubb som kunde tänka sig att an-
vända sig av 4R-metoden för att utveckla jämställdhets-
arbetet i den egna klubben. Ingen klubb har ännu ställt upp
för att vara pilotprojekt.

Sverigelägret 2014
Sverigelägerpolicyn är det grunddokument som reglerar
Sverigelägret, som arrangeras vartannat år. Arrangör-
skapet ska enligt detta dokument fastställas året innan läg-
ret. Förbundsstyrelsen beslutade våren 2013 att ge uppdra-
get till Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo och Aikido Dojo
Gamlestaden att arrangera Sverigelägret 2014, som äger
rum under Kristihimmelsfärdshelgen i Göteborg.

Sverigelägret har en egen webbplats med adress:
www.sverigelager.se.

Nationella uppvisningstruppen
Verksamhetsplanen för den nationella uppvisningstrup-
pen fullgjordes med deltagande vid SportAccord World
Combat Games samt vid den Svenska Aikidouppvisningen
2013.

Vid World Combat Games uttogs av International Ai-
kido Federation (IAF) Ulf Hjerppe, Anna Wilder Hjerppe
och Sten Frödin att vara svenska representanter i den inter-
nationella uppvisning som IAF sammansatte. Dessutom
uttogs Anna Wilder Hjerppe att leda ett inslag med ett
större antal utövare vid uppvisningarna. Därtill uttog IAF
Ulf Evenås i en särskild kategori för shihan.

Svenska aikidouppvisningen 2013
Den årliga aikidouppvisningen genomfördes 2 november –
med särskilt fokus på unga utövare – i samband med ung-
domslägret. Deltog gjorde Sten Frödin och Michael Seder-
lin från den nationella uppvisningstruppen tillsammans
med Ann-Sofie Björk, Sanda Tcacencu, Eva Hedman, samt
Ludvig Jönson – under ledning av Stefan Jansson.
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Uppvisningen var mycket uppskattad speciellt bland
ungdomslägrets yngre deltagare. Video finns upplagd på
förbundets YouTube-sida:

www.youtube.com/SvenskAikido

Internationellt
Svenska Aikidoförbundet är medlem i International Aikido
Federation (IAF) där Sverige är representerat genom Jöran
Fagerlund som revisor. Kai Löfgren Shimasue har under
verksamhetsåret liksom förut varit utsedd av IAF Directing
Committee till webmaster.

En påtaglig internationell händelse var SportAccord
World Combat Games, som gick av stapeln i S:t Petersburg
i Ryssland, där aikido var uppvisningsidrott. IAF ordnade
med uppvisningar och intervjuer med deltagare från med-
lemsnationerna. Särskilt roligt är det att notera att Sverige
var starkt representerat. Som nämns i avsnittet om natio-
nella uppvisningstruppen representerades Sverige av tre
fjärdedelar av densamma samt av Ulf Evenås som särskild
deltagare som shihan. Därtill utsåg IAF Stefan Stenudd att
vara media officer under evenemanget.

Under verksamhetsåret representerade Urban Alden-
klint Svenska Aikidoförbundet vid 30-årsjubileet av Iga-
rashi-senseis dojo.

Klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var
vid årets slut 100.

Under 2013 har en ny aikidosektion tillkommit hos
Kaisho Budoklubb (Helsingborg). Därutöver har inga nya
klubbar tillkommit.

Webbplatsen
Webbplatsen www.svenskaikido.se är förbundets viktigaste
källa för aktuell information både externt och internt.
Webbplatsen har fortsatt att utvecklas under året – nya
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sidor och nytt material har tillkommit.
Vissa sidor är mer välbesökta än andra. Främst klubb-

förteckningen men även kalendariet, som 2013 innehållit
103 aikidoläger (90 år 2012 och 79 år 2011).

Under året har förbundet ansökt om utgivningsbevis
för webbplatsen, som efter beviljande därför numera lyder
under Tryckfrihetsförordningen – som är en grundlag. Per-
Åke Wilhelmsson är utsedd till ansvarig utgivare.

Förbundet finns också på Facebook och YouTube. Ma-
terialet på dessa sidor speglar i stort vad som händer på
webbplatsen.

Utbildning
En utbildning för fukushidoin och shidoin har genomförts
under året. Som nyhet har en utbildningsmodul hos Idrott-
Online använts för att administrera anmälningarna. Kon-
takterna mellan styrelsen och graderingskommittén har
skötts av styrelsens utbildningsansvarige.

Utbildningsansvarige har skapat en tydligare kontakt
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med SB&K:s utbildningsansvarige. En träff med en SISU-
konsulent på nationell nivå har också genomförts.

På webbplatsens flik ”utbildning” har tillkommit ett
antal nya tips för klubbarna.

Antal deltagare i utbildning för fukushidoin och shidoin
2010-11 2012 2013

Antal deltagare 33 15 13
- därav kvinnor   4   2   3
- därav män 29 13 10

Antal utnämningar till fukushidoin och shidoin per
verksamhetsår

2009 2010 2011 2012 2013
Antal fukushidoin   8 10 15 10   8
- därav kvinnor fukushidoin   3   1   2   0   3
Antal shidoin   4   8   4   2   1
- därav kvinnor shidoin   1   2   0   0   0

Jubilarer och frånfällen
Under verksamhetsåret avled Sven Yngve Gyllsjö, mång-
årig ordförande för svensk aikido vid en ålder av 72 år.
Sven Yngve gjorde ovärderliga insatser för svensk aikido
under sitt rekordlånga ordförandeskap i Svenska Budo-
förbundets aikidosektion 1973-1990 samt 1993-94. Som ord-
förande var han också ledamot av Svenska Budoförbund-
ets styrelse. Under 1980-talet var han ett tag Europeiska
Aikidofederationens kassör. Under sin tid som ordförande
för svensk aikido navigerade Sven Yngve med ett klokskap
och lugn som tålmodigt och tryggt förde oss framåt, såväl
när dynamiken på 70- och 80-talen mellan oss och våra ja-
panska instruktörer så krävde, som på den internationella
spelplanen. Trots en gradvis försämrad syn och en allt
bräckligare hälsa engagerade sig Sven Yngve oförtrutet och
tjänstvilligt i aikidon. Vid stämman 2007 mottog han Sven-
ska Budo & Kampsportsförbundets högsta förtjänsttecken.
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Ekonomi
År 2013 har gått med överskott trots ett budgeterat under-
skott. Sammantaget med 2012 där resultatet blev ett under-
skott ser det alltså ljust ut. Det var just med vetskapen om
underskottet från 2012 och den underbalanserade budge-
ten som förbundsstyrelsen sökt vara återhållsam och kost-
nadseffektiv. Detta fokus hos styrelsen har resulterat i att
förväntat underskott har vänts till ett överskott.

Nationella uppvisningstruppen har glädjande inte be-
hövt belastas med utgifter för sitt uppskattade deltagande
i Combat Games. Kostnaderna för årsstämman blev under
budget då få klubbar utnyttjade resebidraget. Graderings-
kommittén har haft högre intäkter än budgeterat genom att
fler graderingar än förväntat har utförts med många sho-
dan. Ungdomslägret 2013 var en succé på alla sätt och ung-
domssatsningen kunde därmed bära sina kostnader.

Bidrag för nystartade klubbar har inte behövt utbeta-
las. Få projektbidrag har beviljats, främst eftersom inga
garantier för förlusttäckning har sökts. Under året har två
bidrag beviljats för att stödja projekt som för aikidokollek-
tivet som helhet är av särskild vikt eller intresse. Gubb-
ängens Aikidoklubb fick bidrag för uppvisning under
Körsbärsblommans dag. Lunds Aikidoklubb beviljades
bidrag för utveckling av barnträning. Sammantaget har
kostnaderna för bidrag därför blivit lägre än budgeterat.

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat överförs i
ny räkning.

Utnämningar och graderingar
SB&K:s förtjänsttecken
4:e graden
Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai
1:a graden
Amelie Harms, Karlshamns Aikidoklubb
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Stiftelsen Aikikai
Shihan
Jan Nevelius, Vanadis Aikidoklubb
Shidoin
Torgny Björk, Nacka Aikidoklubb
Fukushidoin
Andreas Berg, Sedokan Växjö IF
Magnus Bergsvik, Ukehashi Aikidoklubb
Staffan Enting (fd Olsson), Halmstad Aikidoklubb
Christian Lalin, Karlstads Aikidoklubb
Moa Lindell, Lunds Aikidoklubb
Rita Mattson, Ukehashi Aikidoklubb
Anna Spangfort, Gubbängens Aikidoklubb
Karl Torell, Sollefteå Aikidoklubb
5 dan
Lennart Inedahl, Iyasaka Aikidoklubb
Daniel Jansson, Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Stefan Jansson, Brandbergens Aikidoklubb
Tor Kihlberg, KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb

Anna Wilder Hjerppe i uppvisning på World Combat Games i S:t Pe-
tersburg. Foto: Viktor Kazarian.
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Sven Ledin, Iyasaka Aikidoklubb
Claes Nyberg, Takamaru
4 dan
Torgny Björk, Nacka Aikidoklubb
Niklas Björklund, Torsby Aikidoklubb
Pär Dahlström, Torsby Aikidoklubb
Andreas Ebbelind, Sedokan Växjö IF
Mikael Eriksson, GAK Enighet
Mikael Friberg, Vellinge Aikido Klubb
Elisabeth Helldén, Örebro Aikidoklubb
Mårten Holmberg, Kalmar Budoklubb
Henrik Hultén, Sundsvalls Aikido
Torbjörn Johansson, Aikido Academy Norrköping IF
Johan Karlström, Aikidodojo Liljeholmen
Peter Krause, Järfälla Aikidoklubb
Inge Melander, Sedokan Växjö IF
Tommy Pettersson, Tranemo Aikidoklubb
Anna Wilder Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb
3 dan
Henrik Blomdahl, Sedokan Växjö
Alvaro Campo, Vanadis Aikidoklubb
Anna Linda Hultström, Vanadis Aikidoklubb
Emma Jaeger, Vanadis Aikidoklubb
Jaakko Maukonen, Mora Budoklubb
Kristina Nielsen, Aikido dojo Vätterstaden
Bert Petri, Riai Aikido Dojo
Jerry Segerholm, Iyasaka Aikidoklubb
Sven Tostar, Brandbergens Aikidodojo
Niklas Wikström, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa
2 dan
Henrik Agertz, Göteborgs Aikidoklubb
Andreas Berg, Sedokan Växjö IF
Åsa Bergström, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Samuel Billås, Vanadis Aikidoklubb
Ragnar Bohlin, Iyasaka Aikidoklubb
Marianne Bussiere, Lunds Aikidoklubb
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Denis Gavois, Varbergs Aikidoklubb
Mira Grande Axelsson, Musubi Löddeköping
Christian Jansson, Karlstad Aikidoklubb
Ugur Kayhan, Gubbängens Aikidoklubb
Daniel Lindeson, Kalmar Budoklubb
Emma Lindqvist, Uppsala Budoklubb
Pär Lindström, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Erik Lundqvist, Sundsvalls Budoklubb
Hanna Nilsson, Borlänge Aikidoklubb
Erik Niwhede, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Fredrik Schirén, Sedokan Växjö IF
Whokko Schirén, Sedokan Växjö IF
Stephan Schröder, GAK Enighet
Karl Torell, Sollefteå Aikidoklubb
1 dan
David Adolfsén, Kalmar Budoklubb
Stefan Andersson, Aikido Academy Norrköping IF
Unn Aurell Hansson, Nuboko Aikidoklubb
Pär Benthin, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Helena Birath, Kalmar Budoklubb
Magnus Bjerner, Brandbergens Aikidoklubb
Johanna Björck, Takenoko Budoklubb
Vincent Bratt, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Eric Chan, Järfälla Aikidoklubb
Mats Christiansson, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Musa Cupi, Sundsvalls Budoklubb
Edward Dannenberg, Järfälla Aikidoklubb
Rickard Edman, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Johan Emilsson, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Nalle Engströmer, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Mattias Enguis, GAK Enighet
Stig Forsberg, Stockholm Aikikai
Anna Friis, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Erika Grehn, Vanadis Aikidoklubb
Lotta Grun, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Eva Hedman, Brandbergens Aikidoklubb
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Svetlana Tomova Heriksson, Lilla Nakaima
Jakob Holm, Vanadis Aikidoklubb
Moa Irekvist, Göteborgs Aikidoklubb
Tomas Joanson, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Ricky Johansson, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Alf Jonsson, Sedokan Växjö IF
Arijana Kajfes, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Livia Karlström, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Olle Kjellin, Sedokan Växjö IF
Veronica Knutsson, Aikido Academy Norrköping IF
Christopher-Robert Lejarp, Björkstadens Aikidoklubb
Jessica Lejerud, Aikido Academy Norrköping IF
Bosse Lundqvister, Sedokan Växjö IF
Jacques Mainil, Iyasaka Aikidoklubb
Jan Mispelaere, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Christian Molin, Brandbergens Aikidoklubb
Fredrik Nordström, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Eva Nyström, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Tomas Perez Uecilla, Stockholm Aikikai
Monica Peterson, Aikido Academy Norrköping IF
Patrik Pettersson, Ishinkai Aikidoklubb
Erik Pihlström, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Gabriel Raoust, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen
Ulrica Tostar, Föreningen Aikidodojo Liljeholmen

Ki No Kenkyukai Association Internationale
Yondan (4:e)
Lasse Persson, Örebro Ki-Aikido
Okuden
Lars Niklasson, Solna Aikido Klubb
Nidan (2:a)
Paul Babalola, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap
Kurt Fischer, Enköpings Ki-Aikidoförening
Petter Johansson, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap
Mattias Levin, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Thorsten Rink, Bergslagens Ki-Aikido Klubb
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Susila ”Sing” Temadja, Sala Ki-Aikido förening
Chuden
Vilmos (Willy) Rimec, Västerås Ki-Aikido Klubb
Shodan (1:a)
Johan Ahlberg, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Fredrik Andersson, Kõjõ Ki-Aikido Stockholm
Kristoffer Andersson, Kõjõ Ki-Aikido Stockholm
Anna Engman, Östersunds Budo Kai
Kim Jonsson, Östersunds Budo Kai
Ellen Sjö Sander, Ki-no Kenkyukai Göteborg Ki-aikido
Jimmy Svensson, Solna Aikido Klubb
Antonio Urriola, Solna Aikido Klubb
Shoden
Peter Asp, Göteborgs Ki-Aikido Sällskap
Mari Bergman, Västerås Ki-Aikido
Joakim Elfvén, Enköping Ki-Aikido
Esko Hellström, Västerås Ki-Aikido
Elias Joseph, Västerås Ki-Aikido
Stefan Lundborg, Västerås Ki-Aikido
Suzanne Pedersén, Ki-Aikido Gropens IF
Patrik Strand, Västerås Ki-Aikido
L-G Uhlander, Västerås Ki-Aikido
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BJJ-förbundet

Svenska BJJ-förbundet har under 2013 fortsatt sin fram-
marsch, både vad det gäller antalet medlemmar och fram-
gångar på tävlingsarenor världen över. Landslaget har
under coach Ricard Carneborn fortsatt utvecklats och flera
medlemmar har tagit medaljer vid internationella mäster-
skap.

Under året har flera svenskar graderats till svart bälte.

Tävlingar
Förbundet har arbetat för att underlätta för våra föreningar
att arrangera tävlingar, bland annat genom inköp av ett
tävlingsprogram speciellt inriktat mot BJJ. Programmet kan
fritt användas av våra medlemsföreningar vid sanktione-
rade tävlingar. IBJJF:s regelverk är nu översatt till svenska
och ligger fritt tillgängligt på förbundets hemsida.

Ida Hansson och Marcus Widengren har dömt både på
EM och VM.

Ett flertal större tävlingar har under året sanktionerats
av förbundet och genomförts. Det har tillkommit nya täv-
lingar, bland annat Uppsala Open NoGi och Copa Branca.

Nytt för i år var att förbundet själva arrangerade SM.
Tävlingen gick av stapeln under SM-veckan i Halmstad i
juli och svensk BJJ fick därmed mer uppmärksamhet än
annars, till exempel sände SVT ett reportage från SM.

Svenska mästare 2013
Damer -58.5 kg Matilda Frycklund, Föreningen Hilti Fight-
center Uppsala
Damer -64 kg Patricia Kazimierczak, Prana Jiu Jitsu klubb
Damer -74 kg Janni Larsson, KFUM Fightzone
Damer +74 kg Klara Tibbling, Haga Kampsportsförening
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Herrar -64 kg Mahmoud Elhoss, Föreningen Frontier MMA
Akademi
Herrar -70 kg David Lejenäs, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
Herrar -76 kg Robson Barbosa, Haga Kampsportsförening
Herrar -94.3 kg Joel Claesson, För. Stenungsunds Kamp-
sportsakademi
Herrar -82.3 kg David Dotzsky, Haga Kampsportsförening
Herrar +100.5 kg Mikael Marffy, Viva Zapata Martial Arts
IF
Herrar -88.3 kg Alan Do Nascimento Finfou, Haga Kamp-
sportsförening
Herrar -100.5 kg Johan Gustafsson, Ju-Jutsu Klubben Samu-
rai

Svenska juniormästare 2013
Tjejer -48,3 kg Filippa Koski, Hilti Stockholm
Killar -69 kg Emad Omran, Grapplings Academy Idrotts-
förening
Killar -74 kg Mario Markus, Grapplings Academy Idrotts-
förening
Killar -79.3 kg Patrick Stjern, Föreningen Yogui BJJ
Killar -64 kg Wilhelm Uggla, Panda Dojo IF
Killar -84.3 kg Siraj Ali, Föreningen Frontier MMA Aka-
demi

RM och veteran-SM nedlagda
Förbundet beslutade under året att lägga ner RM, Riks-
mästerskapen.

Förbundet står numera för SM-arrangemanget i samar-
bete med Riksidrottsförbundet och Svenska Budo & Kamp-
sportsförbundet under SM-veckan och anser att RM spelat
ut sin roll. Det finns numera dessutom ett flertal stora och
bra arrangerade tävlingar i Sverige där även lägre bälten
kan delta. Det som tidigare kallats för veteran-SM utgick
även det, då det formellt inte klassas som ett SM.
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Bujinkanförbundet

Under 2013 fick Svenska Bujinkanförbundet en helt ny sty-
relse. Stämman beslöt också att ordförande och sekreterare
ska väljas på två år vardera, men väljas omlott. Detta för att
inte tappa kunnandet om rådande situation.

Styrelsen för 2013 har sett ut på följande sätt:
Ordförande Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo
Vice ordförande Arto Heinonen, Bujinkan Dojo Eskilstuna
Kassör Johan Björklund, Bujinkan Kaigozan Dojo
Sekreterare Ronny Wikh, Bujinkan To Nan Dojo
Ledamot Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo
Ledamot Christian Appelt, Bujinkan Seishin Dojo
Suppleant Daniel Bodin, Bujinkan Dojo Norrköping
Suppleant Kent Thorén, Bujinkan

Valberedning består av Carola Othén, Jim Berglund
och Elin Artonius, där Carola är ordförande.

Klubbar
Förbundet har tappat klubbar och även medlemmar. Vi är
21 klubbar och 460 tränande. Två klubbar har lagts ned och
två har slagits ihop. Tre nya klubbar har bildats. Tyvärr har
vi ännu inte fångat upp dessa till förbundet. Medlemsanta-
let har också sjunkit i våra klubbar.

Styrelsen jobbar med idéer och förslag på hur vi dels
kan få med klubbar som inte är med i förbundet, men ock-
så hur vi kan attrahera nya medlemmar. Förbundet har re-
dan börjat ta fram reklammaterial som ska förstärka vår
identitet och göra oss “kända”.
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Läger
I Sverige anordnades ett flertal läger under året. Från en-
dagars upp till tredagars. Instruktörer kan vara klubbens
egna, från annan klubb eller internationella.

I år såg vi dessa klubbar bjuda in följande instruktörer:
Roger Andersson hos Bujinkan Dojo Norrköping
Shawn Gray hos Bujinkan Dojo Göteborg
Rob Renner hos Bujinkan Dojo Linköping
Pete Reynolds hos Bujinkan Dojo Uppsala
Daniel Bodin, Roger Mattsson, Petter Swedin och Christer
Westberg hos Bujinkan Dojo Uppsala

Sverigelägret
Årets Sverigeläger arrangerades av Mats Hjelm, Bujinkan
Kaigozan Dojo och hölls i deras dojo och i Bujinkan To Nan
Dojos lokal.

Instruerade gjorde Roger Mattsson, Kent Thorén och
Daniel Bodin. Temat för helgen var samma som årets, ken
eller tsurugi, vilket är det raka dubbeleggade svärdet.

Efter lördagens träning hölls årsmötet för Svenska
Bujinkanförbundet.

Japan
Allt fler medlemmar åker till Japan allt oftare för att ta del
av stormästarens och shihans kunskaper inom Bujinkan.

Vi svenskar blir allt mer erfarna i den taijutsu som
Bujinkan innehåller. Detta har resulterat i att vår stormäs-
tare delat ut Bujinkans guldmedalj till Mats Brickman,
Fredrik Markgren och Urban Grundström.

Grader
Flera höga grader har delats ut. Högsta graden, 10 dan
Kugyo Happo Biken har Tommy Karlsson, Urban Grund-
ström och Ralf Uhr erhållit. 10 dan Fugyo Happo Biken har
tilldelats Tomas Warås och Daniel Bodin.
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Jujutsufederationen

Ordföranden har ordet
Det har snart gått ett år sedan jag blev omvald och fick för-
troendet att vara ordförande i Svenska jujutsufederationen,
ett förtroende som jag är tacksam för och tagit på största
allvar.

Det har varit ett händelserikt år med många läger och
tävlingsframgångar. Många nya klubbar har tillkommit
och några har fallit ifrån. Jag tror aldrig tidigare att jujutsun
har haft så mycket publicitet via massmedia som vi har fått
under 2013. Detta beror inte minst på tävlingsframgång-
arna som jujutsun har haft. Det känns fantastiskt roligt att
svensk jujutsu är i världsklass när det gäller samtliga
tävlingsdiscipliner (fight/kamp, duo/par och ne waza/
markkamp). Men även enskilda klubbar har fått bra publi-
citet. Här vill jag nämna Grästorps Kampsportsförening
som på några år har etablerat en bred och bra jujutsuverk-
samhet. Jag vill även uppmärksamma Bertil Bergdahl och
Ola Johansson som fick RF:s förtjänsttecken.

Internationellt är Sverige en respekterad jujutsu-
nation. Våra tävlande får ofta beröm för sitt sportsliga upp-
trädande, våra domare får ofta vara med och döma finaler.
Vi har lyckats få JEM till Sverige, mycket tack vare ett gott
samarbete mellan mig och Michael Kuntz som är ansvarig
för JEM 2014. Att Svenska jujutsufederationens ordförande
är en gammal världsmästare minskar inte respekten och
trovärdigheten för Federationen internationellt.

Som ordförande har jag jobbat mycket med att få en
levande hemsida och Facebooksida. Det gläder mig att fler
och fler föreningar skickar in material till Federationen. Jag
skulle gärna se att ännu fler gjorde det, inte minst de som
har annat än tävling som huvudverksamhet.

En prioriterad fråga för mig har varit att organisera
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upp arbetet inom Federationen. Vi börjar äntligen hitta rätt
i våra arbetsuppgifter och det är av yttersta vikt att Federa-
tionen nu fortsätter arbetet och får en kontinuitet i det. De
senaste åren har många personer bytts ut vilket har gjort att
många projektet och idéer inte har fått en ärlig chans att
genomföras.

Jesper Kedjevåg

Nya klubbar
• Knislinge Budoklubb, MSD jujutsu
• Sandby Judoklubb, sport ju-jutsu
• TDK föreningen Jeong Shim Kwan i Stockholm, Go-
shin jujutsu
• Shudokan Budoklubb, Honshin Ryu
• Gong Kwon Kampsportsklub, GongKwon Yusul
• Sollentuna Gong Kwon Kampsportsklubb, GongKwon
Yusul
• Solna Gong Kwon Kampsportsklubb, GongKwon
Yusul
• Grästorps Kampsportföreningen, hoku Shn Ko Ryu
• Goshido-kai Gävle Shibu Förening, Goshido
• Falu ju-jutsuklubb, Ju-jutsu Kai

Internationell verksamhet
JJEU:s kongress under EM i Waldorf, Tyskland 31 maj
Gunnar Hoffsten och Jesper Kedjevåg representerade Sve-
rige under kongressen. På kongressen presenterades
ansökan om att få arrangera junior-EM år 2014 i Lund.  An-
sökan godkändes enhälligt, Michael Kuntz offentliggjordes
som kontaktperson för JEM 2014.

Gunnar Hoffsten fick fortsatt förtroende och åter-
invaldes som revisor i JJEU för 2013.

JJIF:s tekniska kongress i Bukarest, Rumänien, 20 november
Gunnar Hoffsten och Niclas Sjöberg deltog på Ju-jitsu In-
ternational Federations (JJIF) tekniska kongress.
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JJIF:s kongress i Bukarest, Rumänien, 21 november
Gunnar Hoffsten och Jesper Kedjevåg representerade Sve-
rige under kongressen. Kongressen behandlade domar-
frågor samt revideringen av tävlingsreglerna. Kongressen
föreslog att VM och EM för seniorer skall framöver arrang-
eras vartannat år i stället för varje år som idag.

Bertil Bergdahl var sekreterare i JJIF’s domarkommitté
under 2013.

Gunnar Hoffsten var revisor i JJEU under 2013.
Gunnar Hoffsten

Stilövergripande verksamhet
Combat Camp 4-6 januari
Under första helgen i januari ägde årets första stilöver-
gripande läger i Hörby rum. Arrangör var landslagsled-
ningen med Rob Haans och Michael Kuntz i spetsen, med
stöd av Federationen. Ett flertal instruktörer från olika stil-
ar, bland annat självförsvar, ju-jutsu kai, sport ju-jutsu med
mera, instruerade. Den tävlingsinriktade verksamheten
inom svensk jujutsu i duo och kamp var även represente-
rad under lägret. Landslaget fanns självfallet på plats. Läg-
ret var välbesökt och till lägret kom även tävlanden och ak-
tiva jujutsu-utövare från andra länder.

Läger med soke Kenji Shimazu, 20-21 april
Kenji Shimazu soke är stormästare i Yagyu Shingan Ryu
Heihojutsu. Lägret arrangerades av Svenska Jujutsufede-
rationen genom Bertil Bergdahl. Detta var det andra lägret
i traditionell jujutsu som genomfördes med hjälp av Björn
Hornwalls minnesfond. Ett 30-tal jujutsu-utövare besökte
lägret.

Erik Grönberg

Norrlandslägret 1-3 november
Umeå Budoklubb har sedan många år tillbaka arrangerat
Norrlandslägret och likaså i år.  Lägret var välbesökt med



157Svenska Budo & Kampsportsförbundet

cirka 225 deltagare och erbjöd träning inom ett flertal stilar:
MMA, ju-jutsu kai, sport ju-jutsu, brasiliansk jiu-jitsu, kali
och självskydd samt judo.  Federationen stödde arrange-
manget.

Landslaget
År 2013 blev ett händelserikt och framgångsrikt år för
svensk jujutsu med flera stora mästerskap under året. Sve-
rige lyckades tidigt kvalificera sig till både World Games
(idrotter som inte har OS-status) i Colombia och Combat
Games (ett slags OS för kampsporter) i Ryssland genom
sina fina prestationer i avgörande internationella tävlingar.
Under dessa två mästerskap nådde svenska deltagare stora
framgångar och satte Sverige på världskartan i jujutsu.

Sveriges framgångar under året uppmärksammades
inom media och jujutsu har nämnts vid minst 120 tillfällen!
Det mediala uppmärksammandet av vår framgång, med
ett gediget arbete från förbundskaptenen Michael Kuntz
och SB&K informatör Jonathan Broberg, har säkerligen bi-
dragit till att för första gången inom svensk jujutsu kom-
mer SM 2014 sändas live på TV. Den sista stora händelsen
under året blev junior-VM i Bukarest 22-24 november.
Juniorerna fortsatte att ta hem medaljer och bekräftade
återigen att Sverige är en nation att räkna med.

Tävlingsresultat
EM 1-2 juni Waldorf Tyskland

SILVER
Fredrik Widgren -77kg, Fight/kamp
Sara Widgren -62kg, Fight/kamp
BRONS
Sara Svensson -55kg, Fight/kamp
Malin Persson Maria Eriksson W, DUO/par
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WORLD GAMES 29-30 juli Cali, Colombia
GULD
Sara Widgren -62kg, fight/kamp
BRONS
Malin Persson och Maria Westermark fd. Eriksson W.,

Duo/par

COMBAT GAMES 24-25 oktober S:t Petersburg, Ryssland
SILVER
Fredrik Widgren -77kg, fight/kamp
BRONS
Sara Widgren -62kg, fight/kamp
Jennie Brolin  +70kg, fight/kamp
Malin Persson och Maria Westermark fd. Eriksson W,

Duo/par

JUNIOR VM 22-24 november Bukarest, Rumänien
SILVER
Fedrik Widgren -77kg, fight/kamp
BRONS
William Steh Wensel –81kg, fight/kamp
Rasmus Nollbratt -70kg, ne waza (även utsedd till årets

newcomer under JVM)

Paris Open i april och German Open i oktober
Sverige deltog i Paris Open. Medaljskörden blev guld till
Sara Widgren -62kg (fight/kamp), silver till Sara Svensson
-55kg (fight/kamp) och brons till Malin Persson och Maria
Westermark (duo/par).

Under German Open tog Sverige också medaljer: guld
Jennie Brolin +70kg (fight/kamp), silver Janni Larsson
newaza -70kg M, brons Sara Svensson -55kg (fight/kamp)
och Karl Dahlgren -62kg (fight/kamp).  Juniorerna tog sil-
ver genom William Seth-Wenzel -81kg, U18 (fight/kamp)
och brons genom Johanna Sand -70kg U21 (fight/kamp).
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Ny newaza-coach
Under året tillsattes en ny coach för newaza genom

Paul Persson. Newaza är numera en del av de olika inter-
nationella tävlingsformerna och är representerade i World
Games, Combat Games, VM och EM.

Michael Kuntz & Isabelle Sarfati

Sportrådet
Tävlingsverksamheten är stiloberoende och stilövergrip-
ande på ett sätt som ingen annan del av vår idrott. Det är
inspirerande att så många börjat förstå det och blir en del
av verksamheten. 2013 är det mer sant än någonsin.

Den nationella tävlingsverksamheten har under 2013
varit ett tydligt trendbrott till det positiva. Sportrådet har
tillsammans med klubbar i Värnamo, Göteborg, Karlstad,
Sollentuna, Jönköping och Nacka genomfört åtta tävlingar.
Den nya ligan JFL (jujutsu fighting league) har varit ett
stort lyft. Trots många svårigheter och barnsjukdomar, som
ofta följer med nya omfattande projekt, har resultatet varit
överväldigande positivt. Antalet tävlande ökade från
knappt 100, som den gamla ligan hade de sista åren, till
över 300 aktiva. Framför allt det faktum att antalet täv-
lingsaktiva klubbar nästan har fördubblats och nu är 30 är
extra positivt, vilket gör att framtiden ser mycket ljus ut.
Under året har sportrådet, tillsammans med Karl Dalhgren
från IKSU i Umeå och Jonas Elfving från Umeå Budoklubb,
lagt ner ett stort arbete som har gjort att jujutsu är represen-
terad under SM-veckan i Umeå 17 januari 2014.

När första säsongen av JFL avslutades premierades följande för
sina insatser:

Pokal för flit tilldelades dem som deltagit i samtliga
tävlingar: Kasper Bäck, Wernamo, André Högberg, Shindo,
Johan Segertoft och Victor Samuelsson, Linköping

Bästa Fighter-pokal tilldelades dem som varit bäst i
respektive klass:



160 Verksamheten 2013

U12 Ella Jakobsen, Kumla, och Kevin Christoforidis,
Wernamo

U15 Wilma Wallberg, Nacka, och André Högberg,
Shindo

Duo Junior Joanna Prodromou och Nellie Sjöberg,
Norrahammar

U18/Senior Tové Widén, Göteborg, och Christoffer
Druvgården, Samurai

Snabbast fullt hus (vinsten på teknisk överlägsenhet):
24 sek. Robin Vistam, Nacka

Bästa tävlande alla kategorier:
Fight/kamp Dennis Bill, SKIFT (obesegrad, flest antal

matcher och fullt hus)
Duo/par Malin Persson och Maria Eriksson (obe-

segrade och mest poäng)

Sportrådets speciella pris: Joakim Wallberg, Nacka
Motiveringen är att Joakim är en av de som med sitt enga-
gemang, idrottsutövande och smittande positiva attityd be-
tyder oerhört mycket för vår verksamhet. Vad han än gör
så är det med stor passion.

Han visar stort mod att gå sin egen väg och visa att det
går bra för alla som vill något inom vår idrott. Han tävlar i
både duo och kamp samt coachar, instruerar och är domare
– allt på högsta nivå.

Den nyinstiftade vandringspokalen för Årets klubb i JFL gick
till Nacka Dojo

(Flest deltagare, poäng och medaljer.)

Den sammanlagda poänglistan för JFL 2013 har 311 personer
varav de fem första är:

1.Dennis Bill, Sollentuna, 40p
2.Ella Jakobsen, Kumla, 29p
3.Wilma Wallberg, Nacka, 25p
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4.André Högberg, Mölndal, 22p
5.Christoffer Druvgården, Jönköping, 22p

Sportrådet har under året arbetat för ett enklare regle-
mente som gör det lättare för klubbar att anordna mindre
lokala och regionala tävlingar. Luciahelgen gick den första
tävlingen i Karlstad för att locka barn och ungdomar till
idrotten genom en enklare poängjaktstävling inklusive trä-
ningsläger.

SM-resultat
pojkar: -66 kg:
Patrik Andert, Eskilstuna Budoklubb/Team Dynamix  1:A
Henrik Larsson-Sevon, SKIFT  2:A
Jesper Ferm, SKIFT/Team Dynamix  3:A
JSM – pojkar: +81 kg
Thom Zäll Skov, Gävle Ju-justu  1:A
Adam Karlsson, Köping Martial Arts,  2:A
Kvinnor, SM, -55 kg
Emilie Ramqvist, SKIFT Sollentuna  1:A
Tove Widén, Göteborgs ju-jutsuklubb  2:A
Män, SM, -62 kg
Karl Dahlgren, IKSU kampsport / Team Dynamix  1:A
Jesper Ferm, SKIFT/Team Dynamix  2:A
Män, SM, -69 kg
Christoffer Druvgården, JJK Samurai  1:A
Karl Dahlgren, IKSU kampsport / Team Dynamix  2:A
Alex Ferm, SKIFT/Team Dynamix  3:A
Män, SM, -77 kg
Fredrik Widgren, Nacka Dojo/Team Dynamix  1:A
Joakim Wallberg, Nacka Dojo/Team Dynamix  2:A
Arvid Alm, IKSU kampsport / Team Dynamix  3:A
Män, SM, -85 kg
Anton Villberg, Nacka Dojo/Team Dynamix  1:A
Viktor Samuelsson, Linköpings BudoLinköping 2:A
Thomas Gustavsson, Växjö Ju-Jutsu/Team Dynamix  3:A
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Män, SM, -94 kg
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb  1:A
Johan Carlsson, Köping Martial Arts  2:A
SM, duo mix
Malin Persson / Maria Eriksson, Göteborgs ju-jutsukl.  1:A

Mikael Bengtsson

Domarrådet
Vid inledningen av det nya verksamhetsåret, eller faktiskt
redan i december 2012, förordnas Daniel Norrgård av
federationsstyrelsen till ny ordförande för domarrådet, att
efterträda Dan Andersson som efter många år som domar-
bas valt att trappa ner sina olika engagemang.

Domarrådet har under 2013 bestått av Daniel Norr-
gård, ordförande, samt utsedda ledamöterna Dan Anders-
son, Niclas Sjöberg och sedan maj månad även Kristoffer
Sundström.

Utbildning
Domarrådet har under 2013 haft tre utbildningstillfällen,
två nationella och ett internationellt. Sammanlagt har detta
inneburit 170 utbildningstimmar fördelade på 17 domare.

Vid första nationella utbildningstillfället, som sam-
manföll med Scandinavian Open i Jönköping, utbildades
inte mindre än sju nya domare till licens C. Samtidigt gick
domarna Jesper Kedjevåg och Darko Josifovski vidare till
högre licensen nationell B. Utbildningsledare var domar-
rådets Niclas Sjöberg.

Vid utbildningen avhölls även domarkurs för newaza,
under ledning av gästande internationella domaren Mor-
gan L från Frankrike. Sammanlagt gick tio domare denna,
varav en (Niclas Sjöberg) erhöll internationell behörighet.

Vid andra utbildningstillället, i Umeå i november, ut-
bildades sex nya domare till licens C inklusive newaza-
behörighet. Detta under ledning av Niclas Sjöberg.
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I september 2013 var Daniel Norrgård i Aten och erhöll
sin internationella Continental B-behörighet.

Vid utgången av 2013 har SvJJF sammanlagt 27 god-
kända och aktiva domare.

Av dessa är två World A, en World B, tre Continental
B, två Nationell A, tre Nationell B samt 16 Nationell C.

Domaraktiviteter
Under 2013 har det varit ett mindre antal tävlingar natio-
nellt än normalt, medan det samtidigt varit fler internatio-
nella tävlingar än vanligt.

Bland annat har domarrådet ställt upp med domare
vid följande tävlingar:

Januari – Värnamo Open 7 domare
Februari – Göteborg 11 domare
Mars – Karlstad 7 domare
April - Sollentuna 12 domare
April – Paris Open 1 domare
Maj – Scandinavian Open Jönköping 11 domare plus 2

gästdomare (FRA+DAN) (2 dagar)
Juli – World Games, Cali 1 domare
September – ECC S:t Petersburg 1 domare
September – JFL 1 Värnamo 7 domare
Oktober – German Open 2 domare (2 dagar)
Oktober – Nordic Cup Nacka 9 domare plus 1 gäst-

domare (POL)
Oktober – U15 VM Athen 1 domare (2 dagar)
November – JVM Bukarest 1 domare
December – JFT 1 Karlstad 6 domare
Totalt har domarrådet haft 77 domardagar (plus tre ut-

ländska gästdomare) med i genomsnitt åtta timmars insats
per tillfälle, vilket ger 728 dömda timmar (+40 utländska
domartimmar). Av dessa är 80 timmar dömda på interna-
tionella tävlingar.

Den mest aktiva domaren har varit Niclas Sjöberg med
sammanlagt elva dömda tävlingar, varav fyra utomlands.
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Därefter kommer Nico Christoforidis med åtta dömda täv-
lingar varav en utomlands, samt Daniel Norrgård med sju
dömda tävlingar varav en utomlands och på samma poäng
Darko Josifovski, också med sju dömda tävlingar.

Daniel Norrgård

Funktionärer
Landslagsledning
Förbundskapten: Micke Kuntz
Landslagcoach Fight/kamp: Rob Haans
Landslagscoach Duo/partävling: Isabelle Sarfati
Landslagscoach Junior: Joakim Wistam
Landslagscoach Ne-waza: Paul Persson
Medicinsk ansvarig/assisterande coach: Mia Widgren, av-
gick efter WG.
Sportrådet
Ordförande: Mikael Bengtsson
Ledamot: Jonathan Askesjö, Micke Lundh (jan-juni)
Domarrådet
Ordförande: Daniel O. Norrgård
Ledamöter: Dan Andersson, Niclas Sjöberg, Kristoffer
Sundström
Stilsamordnare
Gunnar Hoffsten
Valberedning
Dan Andersson

Sara Widgren tog guld på World Games och sil-
ver på EM.
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Ungdomsansvarig
Johan Osbjer
Internationell verksamhet
Gunnar Hoffsten
Webb
Henrik Schough

Styrelsens arbete under året
Årsmötet i mars 2013 röstade fram följande personer att
sitta i styrelsen:

Ordförande: Jesper Kedjevåg, Växjö
Viceordförande: Sanna Bergenholtz, Umeå
Kassör: Nico Christoforidis, Värnamo
Sekreterare: Isabelle Sarfati, Stockholm
Ledamot: Johan Pettersson, Malmö
Ledamot Zige Malmgren, Nybro
Suppleant: Micke Lund, Karlstad, avgick juni månad
Suppleant: Christoffer Druvgården, Jönköping

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda möt-
en. Fysiska möten har styrelsen haft vid två tillfällen ett i
januari (Combat Camp) och ett i juni (Stockholm). Rester-
ande möten är förda via Skype.

Styrelsen har under året behandlat ett flertal frågor.
Styrelsen har på olika sätt lagt fokus på att främja den stil-
övergripande verksamheten. Tävlingsverksamheten är en
självklar del av styrelsens arbete.  Kurt Durewalls bortgång
uppmärksammades. Bidrag till läger beviljades. Arbetet
med att uppdatera federationens organisationsföreskrifter,
kriterierna för Hall of Fame och hedersgraderingar är
under bearbetning.
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Uppvisning i jujutsu på Kampsportsgalan 2010. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Martin Blads uppvisning i capoeira på Kampsportsgalan 2013. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.
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Kampkonstförbundet

Vårt underförbund (tidigare Svenska Kampsportsför-
bundet) består av idrotterna capoeira, FMA, glima och
Krav Maga. Hitintills är det endast capoeira och glima som
har varit verksamma i förbundets styrelsearbete. Det är
varken tvång eller skyldighet att presentera en verksam-
hetsberättelse eller att ingå i styrelsearbetet, men dock en
rättighet.

Capoeira
Nationell verksamhet
2013 var ett år med härlig stämning på träningarna och de
möten vi hade, ett spännande och lärorikt år tillsammans
med de olika grupperna. Under det gångna året har vi ut-
vecklat tävlingsverksamhet i Västra Götaland, med avsikt
att få resten av landet att arrangera liknande tävlingar. Vi
märker att barn och ungdomar sätter stort värde på dessa
arrangemang, vilket bådar gott för framtiden.

Capoeira Boa Vontade
1 juni: deltagande i Våmmedalsfestivalen, Kållered. 6 juni:
deltagande i Torslandafestivalen, Torslanda. 13-18 augusti:
deltagande i Göteborgs Kulturkalas. 6 september: delta-
gande i Kulturnatta i Kvarnbyn, Mölndal. 12 oktober: del-
tagande i BrasilCine - Brasilianska Filmfestivalen, Göte-
borg.

Capoeira Sem Fronteiras
9 juni:  instrumentworkshop och musikträning. Juli: utom-
husträning med alla grupper. 8-9-10 november: represente-
rar capoeira sem fronteiras som domare i Ungern för EM i
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capoeira. 14-15 december: Jogos Infantil 2 Göteborg 2013
(barntävling i capoeira för alla grupper).
Capoeira Volta ao Mundo
22–26 maj: Workshop/gradering/formatura med Mestre
Tubarão hos Capoeira Volta ao Mundo. Aula och Roda –
med Prof. Dodo och M. Pena.

Capoeira Guanabara
4 februari: Barnbatizado Fisksätra (barngradering).

FICA Capoeira Angola Stockholm
5 mars: firar internationella kvinnodagen i Stockholm 2013
med CM Suzy Grupo Vadiaçao, Berlin & CM Gege – FICA.

Rodolfo Goes, ansvarig för Capoeira i Sverige,
styrelseledamot i Sv. Kampkonstförbundet

Glima
Internationell verksamhet
Glima är som bekant den minsta idrotten inom Svenska
Budo & Kampsportsförbundet och de nationella utövarna
är mindre än tjugo. Då vi inte ser någon positiv trend i Sve-
rige, inriktar vi oss på internationell tävlingsverksamhet i
syfte att göra glima mer idrottsligt intressant och därmed
locka till oss fler kampsportsutövare. Därför har vi efter-
strävat att uppnå styrelseposter i internationella kamp-
sportsförbund som har traditionell brottning på program-
met. I Europa är det största förbundet FILC/IFCW
(International Federation of Celtic Wrestling), där Lars
Magnar Enoksen och Joan Lundh blev officiella svenska
styrelsemedlemmar tack vare deras insats som finaldomare
under Europamästerskapen i traditionell brottning i Rey-
kjavik, Island 25–27 april 2013. I själva tävlingen, som tio
nationer deltog i, tog Patrik Jansson silver i glima (-74 kg),
vilket är den främsta svenska placeringen i glima sedan
1990, då också ett svenskt silver erövrades i EM. I närva-
rande år (2014) är målet att deltaga för Sverige i Highland
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Games i Skottland och tävla i Ryggtagsbrottning (Back-
hold), som är en av de tre glimaidrotterna. Som sedvanligt
utgör SM i glima rankingen för landslaget.

Nationell verksamhet
Den 7 december arrangerades det nionde svenska mäster-
skapet i glima (det sjuttonde om de tidigare riksmästerska-
pen också räknas in), där nyheten var att en veteranklass (+
50 år) hade införts för att tillvarataga den äldre brottar-
generationen kompetens. Två glimaklubbar ställde upp, IK
Sparta i Malmö och UMS Glima från Stockholm, och IK
Sparta tog samtliga mästerskapstitlar för fjärde året i rad.
Joan Lundh blev svensk mästare i lösa tag (den fria stilen),
Patrik Jansson blev svensk mästare i ryggtag och Pontus
Jansson blev svensk mästare i bältestag (byxtag). Abdula
Taipov tog veteranguldet i lösa tag och Lars Magnar Enok-
sen tog guld i ryggtag, varav Abdula kvalificerade sig till
veteran-EM/VM i fristilsbrottning 2014 och Lars till High-
land Games. Det svenska seniorlandslaget har följande
ranking: (1) Joan Lundh, (2) Patrik Jansson och (3) Pontus
Jansson. Samtliga tre är uttagna till Highland Games 2014.

Övrig verksamhet
I avsikt att öka kännedomen om glima på ett idrotts-
historiskt plan, utgav vi ”Old Military rough’n’tumble –
Scandinavian warrior wrestling” våren 2013 och innehåller
den svenska gymnastikens fader Per Henrik Lings (1776–
1839) självförsvarsbrottning från tidigt 1800-tal. Förhopp-
ningsvis är den av intresse för dem som vill veta hur in-
hemsk kampkonst såg ut innan den moderna idrottens
intåg i Norden.

Lars Magnar Enoksen, ansvarig för Glima i Sverige,
ordförande i Sv. Kampkonstförbundet
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Kendoförbundet

Den 23 mars 2013 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet
valdes en styrelse med följande sammansättning:

Ordförande Anette Persson Sunje
Sekreterare Isak Rubensson
Kassör Jimmy Thorell
Ledamöter:
Iaido Peter Höglund
Jodo Sida Yin
Kendo Christian Strandberg
Kyudo Knut Högvall
Naginata Kirsi Höglund
Ledamöter: Jessica Fröberg, Per Ybo

Till revisorer valdes Magnus Ydmark och Robert Har-
ris.

Till valberedningen valdes Emma Sviestins, Takao
Momiyama och Monica Lundström som sammankallande.

Peter Höglund valdes vid det konstituerande mötet
som vice ordförande.

Under året har följande personer adjungerats till olika
arbetsuppgifter:

Anette Persson Sunje Graderingsregistret
Anette Persson Sunje Regelansvarig
Sida Yin Webmaster
Peter Höglund Dokumentansvarig
Peter Höglund Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund, Jessica Fröberg Mångfald
Joachim Persson Anti-Doping Representative

gentemot IKF
Robert Lingvide Assisterande sekreterare
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Möten
Under året har förbundet haft tio styrelsemöten (varav fyra
per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter års-
mötet 23 mars.

Styrelsen fanns representerad på SB&K:s stämma med
Peter Höglund som även deltog på Kampsportsgalan.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls
11 april i samband med kendo-EM i Tyskland. Ordförande
representerade.

Iaidoansvarig representerade vid iaido-EM i Montpel-
lier, Frankrike 31 oktober-3 november

Jodoansvarig representerade vid jodo-EM i Linz, Öst-
errike 13-15 september.

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

European Naginata Federation (ENF) General Assemb-
ly i Bryssel den 9 november och naginataansvarig repre-
senterade.

Medlemmar
Vi har ett inrapporterat medlemsantal per 2012-12-31 via
klubbarna på 878 personer.

Två nya klubbar har tillkommit under året: Älmhults
Kendoförening och Visby Kendoklubb.

Graderingar
Följande dangraderingstillfällen har hållits i Sverige:

2013-03-03 SUGO Cup Kendo
2013-05-12 IaidoSM
2013-06-28 Göteborg Jodo Open
2013-06-29 Göteborg Iaido Open
2013-10-27 Stockholm Kendo Open
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Följande antal personer har graderat dangrad 2013:
6 dan 4 dan 3 dan 2 dan 1 dan

Iaido 2 1 10 9
Jodo 1 1 1 3
Kendo 1 1 2 6 12
Kyudo 2 7
Naginata 1

För detaljer om personerna som graderats hänvisas till
Svenska Kendoförbundets Verksamhetsberättelse för 2013.

Mästerskap

Iaido
SM
SM hölls i Gammliahallen, Umeå 9 - 12 maj och arrangera-
des av Umekawa Budokai och Shimbukan Skellefteå Budo-
klubb. Tolv deltagare från fyra klubbar tävlade i två klasser
samt i lag.

Domarpanelen bestod av:
Takao Momiyama
Rolf Radakovits
Christian Lund
Martin Lindgren
Matti Pajaujis
Raili Salminen

Resultat iaido-SM 2013 i Umeå
Mudan

Guld Astrid Theutenberg  FSKA
Silver Ulf Mohager SBS
Brons Nghien-Anh Nguyen LBK

Therese Hellborg, Shobukan
Shodan

Guld Astrid Öman FSKA
Silver Johan Rönndahl SBS



173Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Brons Lars Thellman VJK, Johan Jönsson LBK
Nidan

Guld Joel Bergmark Shimbukan
Silver Hannes Ovrén LBK
Brons Maria Engqvist FSKA,

Gabriel Grünberg Komaki Dojo
Sandan

Guld Jesper Waldestål FJK Iaido
Silver Patrik Almqvist GBK
Brons Jean Bergström FSKA,

Johan Andersson FJK Iaido
Godan

Guld Martin Lindgren Shimbukan
Silver Mattias Jansson LBK

Fighting spirit
Therese Hellborg, Shobukan

Lag
Guld FJK 1, FJK iaido (Caiza Almén Wranning, Jes-
per Waldestål, Johan Andersson)
Silver Linköping 1, LBK (Hannes Ovrén, Caroline
Ovrén, Mattias Jansson)
Brons FSKA 2, FSKA (Maria Engqvist, Jean Berg-
ström, Sida Yin)

Komaki, Komaki Dojo (Peter Karlsson, Gabriel
Grünberg, Andreas Bergqvist)

EM
20:e iaido-EM hölls i Montpellier Frankrike 31 oktober - 3
november.

Iaidolandslaget bestod av:
Mudan: Astrid Theutenberg
Shodan: Johan Rönndahl, Astrid Öman
Nidan: Gabriel Grünberg, Maria Engqvist
Reserv: Hannes Ovrén
Sandan: Patrik Almqvist, Jesper Waldestål
Reserv: Johan Andersson
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Yondan: Mattias Jansson
Godan: Matti Pajaujis, Martin Lindgren
Lag: Jesper Waldestål, Patrik Almqvist, Mattias Jans-

son, Maria Engqvist
Landslagsledningen bestod av:
Matti Pajajuis – coach
Martin Lindgren – coach
Caiza Wranning – manager

Resultat iaido-EM 2013
Sandan

Guld Jesper Waldestål
Silver Patrik Almqvist

Shodan
Silver Johan Rönndahl

Lag
Brons Jesper Waldestål, Patrik Almqvist, Mattias
Jansson, Maria Engqvist

Två svenska domare deltog vid EM – Takao Momiya-
ma och Kazuhiro Komaki

Jodo
SM
Årets SM arrangerades i Stockholm av FSKA den 28 sep-
tember. Sju deltagare från tre klubbar tävlade i två klasser
samt lag.

Domarpanelen bestod av:
Takao Momiyama
Rolf Radakovits
Örs Gubás
Vajk Gubás

Resultat jodo-SM 2013
Mudan

Guld Anna-Lena Olsson, Shobukan
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Dan
Guld Christian Strandberg, FSKA
Silver Sida Yin, FSKA
Brons Simon Bleiker, FSKA,

Rickard von Haugwitz, Shobukan
Lag

Guld FSKA 1
Silver Shobukan

Fighting Spirit
Anna-Lena Olsson

EM
Det tolfte jodo-EM ägde rum 15 september i Linz, Öster-
rike.

Jodolandslaget bestod av:
Mudan: Anna-Lena Olsson
Shodan: Maria Engqvist, Johan Andersson
Nidan: Jesper Waldestål, Christian Strandberg
Sandan: Peter Hellberg
Yondan: Sida Yin
Landslagsledningen bestod av:
Takao Momiyama – coach
Peter Hellberg/Sida Yin – manager

Resultat jodo-EM 2013
Mudan

Silver Anna-Lena Olsson
Nidan

Guld Jesper Waldestål
Yondan

Guld Sida Yin
Lag
Silver

Svensk domare var Takao Momiyama 7 dan.



176 Verksamheten 2013

Kendo
SM
SM arrangerades av Shimbukan Skellefteå Budoklubb, i
Skellefteå, den 31 november - 1 december 2013. Cirka 45
deltagare från åtta olika klubbar deltog i tävlingen.

Resultat kendo-SM 2013
Junior

Guld Markus Ekström, Uppsala KFUM Kendo
Hokushinkan

Silver Birk Widegren, Uppsala KFUM Kendo
Hokushinkan

Brons Wille Ackermann, Shimbukan Skellefteå
Budoklubb
Hjalte Sveidqvist, Uppsala KFUM Kendo
Hokushinkan

Dam
Guld Michiko Komaki, Wäsby Kendoförening
Silver Maja Vågberg, IKSU
Brons Signe Grennvall, Huskvarna Kendo

Ellen Jönsson, Götha Kendoklubb
Herr

Guld Jun Yamazaki, FSKA
Silver Jimmy Cedervall, Uppsala KFUM Kendo

Hokushinkan
Brons Edde Johansson, Shimbukan Skellefteå

Budoklubb
Henrik Johansson, Wäsby Kendoförening

Lag
Guld FSKA
Silver Shimbukan Skellefteå Budoklubb, lag 1
Brons Shimbukan Skellefteå Budoklubb, lag 2

Wäsby Kendoförening

EM/VM
EM hölls i Berlin, Tyskland, 12-14 april 2013.
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Kendolandslaget bestod av:
Herrar: Jun Yamazaki, Henrik Johansson, Juan-Sebas-

tian Sato Folatre, Josef Segerstedt, Ambjörn Holmkvist,
Jimmy Cedervall, Göran Gutiérrez-Aranda.

Damer: Micaela Ahlstam, Michiko Komaki, Maja Våg-
berg, Jessica Fröberg, Louise Balla.

Juniorer: Signe Grennvall.
Landslagsledningen bestod av:
Anette Persson Sunje – delegationsledare
Bertil Rosenberg – manager
Christian Strandberg – assisterande manager
Kumi Sato – coach
Svensk domare på plats var Mats Wahlqvist 7 dan

Renshi.

Resultat kendo-EM 2013
Fighting Spirit: Michiko Komaki

Combat Games
Sportaccord World Combat Games hölls i Sankt Peters-
burg, Ryssland, den 18-26 oktober 2013. Michiko Komaki
togs ut av EKF, en av endast fyra europeiska damer, som
deltagare i tävlingen.

Kyudo
SM
SM arrangerades av Issha Kyudo Kai – Uppsala Kyudo-
klubb den 19 oktober i Fyrishov, Uppsala.

Domarpanelen bestod av Emma Angberg, Jörgen Falk
och Kirsi Höglund.

Resultat kyudo-SM 2013
Individuellt

Guld Laszlo Hennyey, Seikyukai Kyudoförening
Silver Knut Högvall, Issha Kyudo Kai – Uppsala

Kyudoklubb
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Brons Tommy Radesäter, Seikyukai Kyudoförening
Lag

Guld Seikyukai 1 (Laszlo Hennyey, Tommy Rade-
säter, Rolf Svensson)
Silver Seikyukai 2 (Pierre Arthuis, Arne Högberg, He-
lena Höglund)
Brons Issha Kyudo Kai (Knut Högvall, Uwe Klosa,
Per Ybo)

EM
European Kyudo Federation Taikai 2013 hölls i Amsterdam
den 25 maj.

Kyudolandslaget bestod av Laszlo Hennyey, Rolf
Svensson och Tommy Radesäter.

Landslagsledningen bestod av Arne Högberg som
coach och manager.

Resultat kyudo-EM 2013
Individuellt

Ingen svensk deltagare vidare till individuell final
Lag

Sveriges lag kom på 10:e plats

Naginata
SM
Inget SM genomfördes 2013

EM
Inget EM eller VM arrangerades 2013. Nästa EM går 2014
och nästa VM 2015.
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Kickboxningsförbundet
Håkan Ozan, ordförande

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2013. Siffror inom parentes är skillna-
den mot föregående år.

Full Contact (FC): 4 (-5)
Low Kick (LK): 14 (-5)
K1-style (K1): 62 (-26)
Light Contact (LC): 67 (-5)
Kick Light (KL): 126 (-152)
Junior Kickboxning (JK): 0 (0)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 0 (0)
Totalt: 275 (-192, -41%)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 3 (-4)

Efter rekordåret 2012 minskade tävlingsaktiviteten rätt
kraftigt under 2013. Ett flertal tävlingar blev inställda av
olika skäl. Kick Light, som stod för den mest markanta ök-
ningen 2012, stod nu också för den mest markanta minsk-
ningen 2013.

Svenska Mästerskapen 2013
2013 godkände styrelsen för SKF ett förslag att dela upp de
svenska mästerskapen i två mästerskap – ett för lättkon-
taktsdisciplinerna LC och KL samt ett för fullkontaktsdisci-
plinerna K1, LK och FC. Detta gav två mycket välbesökta
mästerskap, varav lättkontakts-SM hölls i Karlskrona med
hjälp av arrangören Kalvhagens Box Center och fullkon-
takts-SM i Göteborg med hjälp av arrangören Fighter Kick-
boxningsförening.
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Svenska mästare 2013
Följande fighters vann de svenska mästerskapen 2013 listat
efter viktklass, disciplin och klubb.

SM LC (130511-Karlskrona)
-50 LC, Jonna Sundling, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
-55 LC, Kerstin Nordbeck, Kalvhagens Box Center
-60 KL, Johanna Möllersten, Göteborgs Kickboxningsklubb
-65 KL, Annie Heiderup, Kalvhagens Box Center
-70 KL, Emma Ankargren, Landskrona Kickboxnings-
förening
+70 KL, Tatiana Larsson, Karlvhagens Box Center
-57 KL, Tarek Tabchi, Kalvhagens Box Center
-63 LC, Alex Bring Palm, Ängelholms Kickboxningsklubb
-63 KL, Thomas Heiderup, Kalvhagens Box Center
-69 KL, Isak Lindmark, Göteborgs Kickboxningsklubb
-74 KL, Olof Hultfeldt, Ironman Kickboxningsklubb Maj-
orna
-79 KL, Martin Persson, Eskilstuna Kickboxningsklubb
-84 KL, Henrik Ejlertsson, Ängelholms Kickboxningsklubb
-89 LC, Rickard Lindholm, Kalvhagens Box Center
-89 KL, Jan-Olof Åhlander, Ängelholms Kickboxnings-
klubb
+94 KL, John Narvefors, Kalvhagens Box Center

Bästa klubb: Kalvhagens Box Center
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SM FC (130525-Göteborg)
-48 K1, Ida Sihvonen, Göteborgs Kickboxningsklubb
-52 K1, Jenny Krigsman, OneChai Muaythai & K1 IF
-56 K1, Kristin Skante, Fighter Kickboxningsförening
-60 LK, Helene Loewinski, Stockholm Kickboxningsklubb
-65 K1, Zina Djelassi, Stockholm Kickboxningsklubb
-57 K1, Karen Khachatryan, Södra Ryd Fight Center IF
-60 K1, Liam Borcheloui, OneChai Muaythai & K1 IF
-67 K1, Farzad Rangrazian, Stockholm Kickboxningsklubb
-71 LK, Joakim Wåhlstrand, Göteborgs Kickboxningsklubb
-71 K1, Sandro Frennesson, TIP Muaythai IF
-75 LK, Tommy Sand, Fighter Kickboxningsförening
-75 K1, Mattias Johansson, BK Slagskeppet Muaythai
-81 K1, Meran Zangana, Sweden Top Team
-91 K1, Rode Tapaila, Sweden Top Team

Bästa klubb: Stockholm Kickboxningsklubb

Landslag
VM hölls 2013 i Brasilien för disciplinerna K1 och LK samt
i Turkiet för disciplinerna LC och KL. Sverige skickade nio
i svensk landslagsuniform till Turkiet samt fyra till Rumä-
nien. Totalt bestod landslaget 2012 av dessa deltagare:

VM i K1 samt LK, 28 september - 7 oktober i Sao Paolo,
Brasilien

K1
-52 kg Therese Gunnarsson
-56 kg Camila Rivarola
-60 kg Maria Elin Olsson
-65 kg Sandra Bengtsson
-63,5 kg Farzad Rangrazian
-67 kg Mohammad Al-Naib
-71 kg Malik Sellam

LK
-56 kg Kristin Skante
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-63 ,5 kg Zina Djelassi
-63,5 kg Nils Wildund

VM i LC samt KL 30 november - 9 december i Antalya,
Turkiet

KL
-57 kg Karen Khachatryan
-63 kg Thomas Heiderup
-69 kg Olof Hultfeldt
-79 kg Martin Persson

LC
-70 kg Karin Edenius
-84 kg Olof Petterson
 -63 kg Thomas Heiderup

Sverige lyckades ta med sig inte mindre än sex VM-
medaljer hem 2013 och följande utövare stod för prestatio-
nerna:
• LC -64 kg veteran, VM-guld till Thomas Heiderup.
• LC -70 kg, VM-silver till Karin Edenius.
• K1 -60 kg, VM-silver till Maria Elin Olsson.
• K1 -52 kg, VM-brons till Therese Gunnarsson.
• K1 -56 kg, VM-brons till Camila Rivarola.
• LK -56 kg, VM-brons till Kristin Skante.

Landslagsledningen bestod 2013 av följande trupp:
Landslagsansvarig – Magnus Segerberg.
Landslagskapten LC & KL – Tony Berglund.
Landslagscoach LC & KL - Marcus Johansson.
Landslagskapten LK, K1 – Hayes Jemide.
Landslagscoach LK, K1 – Roberto Laiolo.

Pro
Pro-verksamheten minskade något under 2013, men Sve-
rige kunde glädja sig åt pro-galan Fight Night 08 på Stock-
holms Stadion där ett flertal duktiga utövare tävlade pro-
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fessionellt och där det bjöds på en pro-titelmatch i orga-
nisationen Supremacy League.

Utbildningar
Det genomfördes en ringdomarutbildning under året

och tre poängdomarutbildningar fördelade över Ängel-
holm, Göteborg och Stockholm.

Dessutom introducerade förbundet sin nya instruk-
törsutbildning och det hölls tre instruktörsutbildningstill-
fällen och inte mindre än 24 ledare kan nu titulera sig
”Licensierade Förbundsinstruktörer”.

Styrelse 2013
Ordförande – Håkan Ozan
Vice Ordförande – Björn Rhodin
Sekreterare – Magnus Segerberg
Kassör – Linda Weinitz
Ledamot – Karin Edenius
Ledamot – Madleine Krokstäde
Suppleant – Andreas Bengtsson
Suppleant – Jonas Jensen

Operativa roller 2013
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: Interactive Solutions
Rankingansvarig: Tony Berglund
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Kyokushinförbundet

Svenska Kyokushinförbundet är till för att främja tävlandet
inom vår idrott.

Allmänt
Under året har en ny hemsida lanserats. Styrelsen har arbe-
tat vidare med tvisten om rättigheten till SM i kyokushin.
Styrelsen har arbetat fram riktlinjer till hur stödet ska utgå
till tävlande och domare.

Läger
I juni arrangerade Skokloster Kyokushin det uppskattade
barnsommarlägret för femte 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.

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
och juniorer, likväl seniorer, tävlat internationellt. Förutom
stöttning med resebidrag till de tävlande ger Kyokushin-
förbundet arrangörsstöd så att föreningar kan arrangera
tävlingar inom Sveriges gränser och vi jobbar på att fler
domare kan engagera sig inom tävlingsverksamheten. Allt
till stöd för våra tävlande. Vi kallar landslaget för Swedish
team.

Elit-kumite
Den satsning, som hittills gjorts för att utveckla och stimu-
lera internationell fighting, har gett resultat men vi har inte
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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 våra kunskaper och metoder.

Svensk kyokushin fick under 2013 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 arrangera ett
kumiteläger med rumänske Marius Ilas och dennes tränare
Harris. 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.

År 2013 har utvecklats enligt förväntningar och upp-
ställda mål. Satsningarna på juniorverksamheten resulte-
rade i Sveriges största EM-trupp någonsin med totalt 13
deltagare varav fem var juniorer (fyra kumite, en kata). Det
var också juniorerna som stod för de svenska framgång-
arna:

Sanne Larsson +75 kg (silver), Uppsala
Chalita Andersson (silver kata), Bollebygd
Seniorerna lyckades inte fullt ut denna gång och nådde

inte medaljplats. Större delen av landslaget består av nya
deltagare och det kommer att behövas något år ytterligare
innan de har den erfarenhet som krävs för att konkurrera
på EM-nivå.

Däremot visade de att vi ligger bra till i jämförelse med
andra stora organisationer. På IFK:s World Open med ett
30-tal deltagande länder placerade sig svenskar på en 5:e
och 6:e plats, vilket måste betraktas som en fantastisk fram-
gång:

Cecilia Wallin -60 kg (5:e plats), Mjölby
Simon Pålsson +80 kg (6:e plats), Lund
Under höstens EM deltog Sverige i tre olika ålders-

klasser: kadett (13-14 år), U22 (18-22 år) och seniorer öppen
viktklass. Anmärkningsvärt är att av totalt fem deltagare
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var fyra helt nya i landslaget. Ett generationsskifte håller
på att fullbordas.

Jimmie Collin öppen klass (brons), Keiko
Vi har internationellt under året deltagit på tio senior-

tävlingar och tre barn-, ungdoms-, kadett- och juniortäv-
lingar. Övriga av dessa tävlingar med medaljframgång
redovisas nedan.

Senior:
Scotish Open Glasgow, Skottland

Torbjörn Helmfrid -70 kg (silver), Uppsala
Spanish National Open

Simon Eriksson -80 kg (guld), Uppsala
IKK open

Kalle Andrén Uppsala +80 kg (guld), Uppsala
England

Adam Rogård -70 kg (brons), Uppsala
Dina Kljajic -65 kg (silver och spiritpris), Keiko
Simon Eriksson -80 kg (silver), Uppsala

Danish open
Stefan Chervenko -70 kg (guld), Stockholm
Christoffer Sjölund -70 kg (brons), Kungälv
Fredrik Johansson -90 kg (brons), Göteborgs
Dina Kljajic öppen (brons), Keiko

Branko Bosnjaka
Cecilia Wallin -65 kg (silver), Mjölby

Kroatien
Dina Kljajic,-65 kg (brons), Keiko
Johanna Rapp -65 kg (brons), Keiko

Waterpoort Cup
Rasmus Bergström -80 kg (guld), Bollebygd

Holland
Simon Eriksson -80 kg (brons) Uppsala
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Barn-, ungdom-, kadett- och junior:
Oyama cup

Guld: Jessica Sabel, Banzai
Danmark

Silver: Fabian Wåhlin, Bollebygd
Silver: Kevin Börtner, Bollebygd
Brons: Tobias Jensen, Bollebygd
Brons: William Andersson, Banzai

Waterpoort Cup
Guld: Milad Ziyafatalla Samizade Banzai

Holland
Guld: Py Pasanen Oyama
Guld: Ki Pasanen Oyama
Guld: Fabian Wåhlin Bollebygd
Brons: Hampus Strömer Bollebygd

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.

Följande roller finns:
Magnus Hanssen, Keiko – landslagskapten och huvudan-
svarig
Torbjörn Helmfrid, Uppsala – junioransvarig
Vakant – fystestansvarig

Rasmus Bergström, Bollebygd, tog klivet upp
från junior- till seniorlandslaget.
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Domarutbildning
Kyokushinförbundet har under året bjudit in till en domar-
utbildning. Utbildningen genomfördes i Luleå. Kursen
innehöll teori, praktiska övningar, teoritest och genomför-
ande på själva tävlingsdagen.

Förtroendeuppdrag
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: –
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MMA-förbundet

Ordföranden har ordet
Svenska MMA-förbundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt
år 2013 med ett flertal olika aktiviteter. SMMAF lyckades
under 2013 rekrytera en landslagscoach i Usama Aziz.

Årsstämma 2013
I samband med årsstämman 2013 valdes följande styrelse:

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

Samtliga ledamöter omvaldes vid denna stämma

Tävlingar
Det genomfördes tävlingar på alla nivåer. Från högsta ni-
vån med UFC i Globen till amatörtävlingar i förbundets
liga.

Svenska Mästerskapet i amatör-MMA och shootfight-
ing gick detta år i Nyköping och blev TV-sänt. En mängd
svenska mästare utsågs.

Utsikt för 2014
Det stora för 2014 blir VM i amatör-MMA i Las Vegas, där
förbundet planerar att skicka ett landslag för att försöka ta
internationella medaljer.



190 Verksamheten 2013

Muaythaiförbundet

Svenska Muaythaiförbundet har till uppgift att adminis-
trera och utveckla idrotten muaythai i Sverige. Inom för-
bundet fanns under 2013 drygt 6 000 medlemmar i över 100
föreningar runt om i landet.

Styrelsen
Vid ordinarie årsmöte i mars 2013, valdes Daniel Norrgård
som ny ordförande för SMTF. Till ytterligare ledamöter
som kvarstår vid årets utgång valdes Fredik R:son Johns-
son (vice ordförande), Magdalena Kowalzcyk, Rodriquez
Gonzales, Hans Edström samt Johanna Fossenstrand.

Styrelsen har haft tre fysiska styrelsemöten under året,
och har också haft per capsulam-möten via e-post, legio till
antal.

Inom ramen för styrelsens funktioner har funnits sär-
skilt utdelade uppdrag såsom kassörsuppdrag, marknad,
ungdom och mångfald/demokrati.

Styrelsens nedlagda tid under året beräknas till i vart
fall minst 450 timmar.

Råd och kommittéer
Styrelsen har under året beslutat att inrätta ett domarråd,
tävlingsråd och utbildningsråd.

Domarrådet
Domarrådet har till uppgift att administrera, utbilda och
tillhandahålla domare av hög kvalité inom SMTF:s verk-
samhet.

Domarrådet har under 2013 haft Fredrik R:son Johnson
som ordförande.

Det finns idag cirka 50 godkända domare inom SMTF.
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Det kan bedömas att svenska domare från SMTF har
under året varit verksamma drygt 700 timmar, genom ut-
bildning och närvaro vid tävlingar.

Av årets större händelser får särskilt pekas ut World
Combat Games, där domare Fredrik R:son Johnson tagits
ut att döma.

Tävlingsrådet
Inrättandet av tävlingsrådet skedde först i december 2013,
varför rådet inte hunnit mer än just starta sin formering.

Tävlingsrådet har till syfte att administrera och forma
all tävlingsverksamhet i Sverige, samt stötta tävlingsverk-
samhet som SMTF deltar i utomlands.

Tävlingsrådet skall bestå av en ordföranden, som i de-
cember 2013 förordnades genom Jonas Elfving.

Till detta kommer fyra ledamöter, av vilka en skall
vara elitansvarig, en förbundskapten och två övriga leda-
möter som ordföranden utser.

Till elitansvarig utsågs i oktober 2013 Jörgen Kruth.
Elitansvarig skall svara för att utveckla och bevaka all elit-
satsande verksamhet och i synnerhet vara verksam med
aktiviteter som främjar nya talanger.

Inom tävlingsrådet skall finnas en förbundskapten (för
närvarande vakant vid utgången av 2013). Förbunds-
kaptenens roll är att uteslutande arbeta med det landslag
som tagits ut av denne gemensamt med tävlingsrådet, och
som skall representera Sverige vid EM, VM och WCG och
i förekommande fall officiella landskamper.

Tävlingsrådet, i dess funktioner som varit innan täv-
lingsrådets formella bildande i december, har i motsvar-
ande funktioner under 2013 nedlagt i vart fall drygt 700
timmar.

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet ansvarar för all utbildningsverksamhet
inom SMTF. Utbildning sker årligen bland annat av för-
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bundets populära stegutbildningar, för att utbilda instruk-
törer till landets föreningar.

Under året har fyra stegutbildningar hållits för drygt
60 elever.

Andra utbildningar som kommer att skötas genom
utbildningsrådet är föreningskurser, tävlingsutbildning
(för funktionärer) och andra, såväl i egen regi som i sam-
verkan med SB&K och SISU.

Utbildningsrådet ansvarar också för förbundets kon-
troll och uppföljning av idrottsgymnasiet i Varberg med
inriktningen muaythai.

Till ny ordförande för utbildningsrådet förordnades i
december 2013 Per Bånghäll.

Det beräknas att drygt 1200 timmar utbildningsverk-
samhet skett inom förbundet under 2013.

Tävlingar och medaljer under 2013
Förbundet har under 2013 sanktionerat 70 nationella täv-
lingar med 694 matcher.

Jennifer Österlin fick priserna Årets genombrott och Årets mästarinna
på Kampsportsgalan 2013. Foto: Hamid Ershad Sarabi.



193Svenska Budo & Kampsportsförbundet

SM-vinnarna i SM i Falun 2013
Herrar

-54kg, Giang Hoang
-57kg, Peeyaphong Fongin
-60kg, Hamza Bougamza
-63,5kg, Mattias Johansson
-67kg, Abdou Karim Chorr
-71kg, Sanny Dahlbeck
-75kg, Johan Herö
-81kg, Yasin Bensenouci
+91kg, Simon Ogolla

Damer
-51kg, Johanna Rydberg
-54kg, Sofia Olofsson
-57kg, Maria Elin Olsson
-63,5kg, Lina Akhtar Länsberg
-67kg, Jennifer Österlin
-71kg, Elina Nilsson

EM
Guld

Jennifer Österlin
Lina Akhtar Länsberg
Johanna Rydberg

Silver
Sofia Olofsson

Brons
Giang Hoang
Viet Hoang
Elina Nilsson
William Wisén (junior)

World Combat Games
Silver

Alex Tobiasson Harris
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Shorinji Kempoförbundet

Ordförandens inledning
Det har hänt ganska mycket under året i svensk shorinji
kempo. En av de större förändringarna som påverkat alla
som tränar är att vi nu har infört det nya graderingssys-
temet och alla verkar positiva till att det är fler kyugrader
nu. Övergången från barn till vuxen fungerar också bättre
i det nya systemet. En annan stor förändring var också att
WSKO infört andra regler för att bli examinator, så att det
är samma krav i alla länder som det är i Japan, det är dock
lite övergångsregler för shibu-cho. Sverige har fått tolv
godkända klass 2 (2 kyu) examinatorer (vilka har grader-
ingsrätt upp till 1 dan) och en, genom mig själv, till klass 1
(1 kyu) examinator som har graderingsrätt upp till 3 dan.
Detta gör att svenska utövare även fortsättningsvis har
möjlighet att gradera på hemmaplan ända upp till 3 dan.
Alla graderingar till 4 dan och över sker som tidigare en-
dast på hombu eller på evenemang som hombu arrangerar
eller skickar instruktörer/examinatorer till.

I samband med det nya graderingssystemet infördes
även en ny kamokuhyo (läroplan) och i november hade vi
fått klart och tryckt en svensk version av de tre delarna,
shonen (barn) kyukenshi och yudansha.

Det största enskilda evenemanget var att vi hade
World Taikai (VM) i Japan i augusti. Vi hade också många
svenska deltagare som åkte med till Japan. Embu-verksam-
heten verkar också ha fått ett större intresse, kanske tack
vare landslagsarbetet som startats upp, med fler och fler
som är med och tävlar, vilket är roligt att se då embu som
träningsform är en oerhört viktig del i shorinji kempo.

Det största för svensk shorinji kempo är dock det stora
lyft vi gjort med högre graderingar. I samband med den
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internationella koshukai som hölls på hombu efter VM
hölls det även dan-graderingar och hela sex svenskar kla-
rade sitt test till 5 dan och en till 4 dan. Dessutom var un-
dertecknad i Japan i februari och graderade till 6 dan som
första svensk någonsin.

Anders Pettersson, ordförande

Styrelse
Det finns för närvarande tolv 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 Arnaud Tiquet
Suppleant Leif Kekonius
Suppleant Johan Mjöberg

Valberedningen har bestått av Alexander Tilly (sam-
mankallande), Charlene Lima och Boban Mladenovic.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra proto-
kollförda möten utöver årsmötet. Det har dock varit ett
stort antal informella kontakter mellan styrelsens medlem-
mar. Den huvudsakliga korrespondensen sköts via e-post
eller telefon.

Landslaget
Under 2013 har för första gången ett officiellt landslag for-
mats inom förbundet. Tanken är att vi mer systematiskt ska
dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som enskilda ut-
övare samlat på sig genom åren. På sikt hoppas vi att
landslagets medlemmar kommer kunna dela med sig av
kunskaper om träningsprogram, träningsmetodik, kost,
fysisk träning och mental träning till sina respektive klub-
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bar. En elitsatsning av detta slag kommer då höja kvalite-
ten ute i landets klubbar.

Landslaget hann samlas på tre träningsläger innan VM
och hade utöver detta mängder av inofficiella kontakter
som bland annat innefattade videoanalys. Det självklara
målet för landslaget var World Taikai i Osaka i augusti
2013, motsvarigheten till VM i shorinji kempo.

Detta första landslag bestod inledningsvis av nio par,
det vill säga 18 tävlande, av vilka sex par kom till start i
Osaka. Bästa placering blev en 6:e plats i herrarnas kyu-
klass genom Markus Lagerqvist och Pontus Ankre från
Stockholm Södra. Tre av de andra paren placerade sig på
7:e plats i klasserna kyu, 2 dan och 3 dan. Vi hade hoppats
på ännu bättre placeringar, men prestationerna var nära
nog maximalt goda utifrån deltagarnas kunskaper. Kon-
kurrensen var stenhård och det blev tydligt att domarna
premierade snabbhet och explosivitet före form, något som
gynnar mindre utövare mer än storvuxna.

Nu drar vi lärdomar av denna första satsning och stäl-
ler in siktet på nästa EM!

Alexander Tilly, landslagscoach

Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (tränings-
läger) samt en del mindre lokala läger under året. Bland de
som riktade sig till alla svenska föreningar kan nämnas
Västkustlägret i januari i Göteborg. I slutet av maj arrang-
erades även ett välbesökt träningsläger för barn i Göteborg.

Det årliga sommarlägret i Visby, som även var värd-
stad för SM, var som vanligt ett välbesökt och uppskattat
läger. Det sista nationella svenska lägret för året var Karl-
stad gasshuku den 2 - 3 november.

Instruktörsseminarium
Vi har fortsatt att ha instruktörsseminarium i Stockholm då
det är mest centralt för samtliga föreningar. Stockholm
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Södra Shibu har varit värd för två tillfällen under året och
förbundet har som tidigare år stött med resekostnader för
de som inte bor i Stockholm. Dessa dagar, som fokuserar
på erfarenhetsutbyte och idéer mellan instruktörer och
hjälptränare från olika föreningar, samt även på att gå ige-
nom tekniker på högre nivå, har varit mycket uppskattade
av deltagarna.

Internationellt
Många svenskar har under året deltagit på diverse interna-
tionella evenemang, det största givetvis World Taikai (VM)
som hölls i Osaka, samt det efterföljande Koshukai som
hölls på Shorinji Kempo hombu i Tadotsu ett antal dagar
efter World Taikai. Över 35 svenskar åkte till Japan för att
vara med på VM och träningen på hombu, de flesta till-
bringade även ytterligare tid i Japan med träningsbesök på
olika platser.

Det finska Shorinji Kempoförbundet arrangerade i
mars ett träningsläger och en embu taikai. Lägret hade
Sanada-sensei, Seihanshi 7 dan, som huvudinstruktör. Det
var många svenskar som åkte till Helsingfors för att delta
på lägret, men även på tävlingen deltog flera svenska par.
Tävlingen gick bra för Sverige och det blev seger i yudan-
sha-klassen (svartbältesklassen) genom Arnaud Tiquet och
Joakim Englander från Göteborg, på andra plats blev det
också svenskar med Pontus Haglund och Kenneth Sved-
lund från Stockholm Södra. På domarsidan fick vi även
med kort varsel ställa upp från Sverige då Anders Petters-
son fick agera huvuddomare.

Övriga internationella representationer som kan näm-
nas är:

Anders Pettersson har varit i England och deltagit som
instruktör på UK:s förbundsläger i februari samt i decem-
ber.

Under oktober deltog Alexander Tilly och Kristoffer
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Hamberg på en gasshuku i Berlin med den för flera svensk-
ar bekanta Hiate-sensei, Seihanshi 8 dan, från Atsugi doin.

Alex Tilly deltog på läger i Paris i december med
Aosaka-sensei som instruktör.

SM 2013
Årets SM hölls i Visby i 6 juli med följande resultat

Placeringarna i Yudansha-klassen blev:
1. Anders Magnusson & Alex Tilly, Stockholm Södra
2. Arnaud Tiquet & Joakim Englander, Göteborg
3. Kenneth Svedlund & Yanlu Wang, Stockholm Södra
Placeringarna i Kyu-klassen blev:
1. Joanna Petterson & Elin Sjöman, Visby
2. Markus Lagerqvist & Pontus Ankre, Stockholm Södra

Graderingar
Förbundet har arrangerat tre nationella dangraderingar
under året, i Stockholm den 24 mars, i Visby i samband
med sommarlägret den 5 juli, samt i Skövde den 17 novem-
ber.

2013-03-24
Nidan (2 dan)

Peter Carlsson, Göteborg
Junkenshi shodan (1 dan)

Lucas von Scheele, Stockholm Norra
Shangchi Leung, Stockholms Studenter
Nils Legge, Stockholms Studenter
Maria Refors, Stockholms Studenter
Fredrik Dunderberg, Stockholm Södra
Robin Jakobsson, Visby

Shodan (1 dan)
Mattias Wallén, Stockholm Norra



199Svenska Budo & Kampsportsförbundet

2013-07-05
Nidan (2 dan)

Per Svensson, Karlstad

2013-11-17
Chukenshi sandan (3 dan)

Yanlu Wang, Stockholm Södra
Nidan (2 dan)

Jörgen Andersson, Karlstads Studenter
Peter Thorvald, Skövde

Dessutom har ett antal medlemmar testat för högre
dangrader under året.

2013-02-22
Rokudan (6 dan)

Anders Pettersson, Karlstad

2013-08-26
Godan (5 dan)

Johan Frendin, Visby
Stefan Jönsson Levin, Visby
Leif Kekonius, Bromma
Boban Mladenovic, Haninge
Anders Magnusson, Stockholm Södra
Alexander Tilly, Stockholm Södra

Seikenshi yondan (4 dan)
Tobias Alm, Bromma

Peter Hansen, sekreterare
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Submission Wrestlingförbundet

EM 2013
FILA arrangerade EM i Kecskemét, Ungern, i mars. Sverige
representerades i alla viktklasserna i No-Gi Grappling.

Eddie Svensson tog guld i No-Gi Grappling herrar -92 kg.
Klara Tibbling tog guld i No-Gi Grappling damer +71 kg.
Ida Hansson tog silver i No-Gi Grappling damer -71 kg.
Robson Barbosa tog silver i Gi Grappling herrar -77 kg.
Mikael Knutsson tog brons i No-Gi Grappling herrar -100
kg.
Martin Lavin tog brons i No-Gi Grappling herrar -84 kg.
Anny Hammarsten tog brons i No-Gi Grappling damer -58
kg.

VIC-finalen 2013
VIC-finalen (kvaltävling till SportAccord World Combat
Games för No-Gi Grappling herrar -66 kg, -77 kg, -84 kg
och damer -58kg samt Gi Grappling herrar -71 kg, -92 kg
och damer -64 kg) arrangerades i Bryssel, Belgien i maj.

Sara Svensson tog guld i damer -64 kg.
Anny Hammarsten tog brons i damer -58 kg.
Magnus Strandner tog brons i herrar -92 kg.

VM 2013
FILA arrangerade VM i London, Kanada, i juni. Sverige
representerades i alla viktklasserna i No-Gi Grappling. Sve-
rige blev bästa nation i No-Gi Grappling och näst bästa
nation i Gi Grappling.
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Anny Hammarsten tog guld i No-Gi Grappling damer -58
kg (kvalificerade sig till SportAccord World Combat
Games).
Sophia Nordenö tog guld i No-Gi Grappling damer -64 kg.
Ida Hansson tog guld i No-Gi Grappling damer -71 kg.
Ida Hansson tog guld i Gi Grappling damer -71kg.
Lisa Pihl tog guld i No-Gi Grappling damer +71 kg.
Robson Barbosa tog guld i No-Gi Grappling herrar -71 kg.
Sophia Nordenö tog silver i Gi Grappling damer -64kg,
(kvalificerade sig till SportAccord World Combat Games).
Amir Albazi tog silver i No-Gi Grappling herrar -62 kg.
Magnus Strandner tog silver i Gi Grappling herrar +100kg.
Mikael Knutsson tog brons i No-Gi Grappling herrar -100
kg.
Amir Albazi tog brons i Gi Grappling herrar -62kg.

SportAccord World Combat Games
Fyra svenskar hade kvalat till SportAccord World Combat
Games som gick i S:t Petersburg i oktober. Anny Hammar-
sten i No-Gi Grappling -58 kg, Martin Lavin i No-Gi
Grappling -84 kg, Sophia Nordenö i Gi Grappling -64 kg
och Robson Barbosa (ersatte Charles Haddad) i Gi Grapp-
ling -71kg.

Sophia Nordenö tog guld i Gi Grappling -64 kg.

ADCC-EM 2013
ADCC-EM arrangerades i Polen i april. Inget officiellt
landslag skickades.

Lisa Pihl tog brons i damer +60 kg.
Alexis Bexar tog silver i herrar -77 kg.
Mikael Knutsson tog silver i herrar -99 kg.
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ADCC-VM 2013
ADCC-VM arrangerades i Peking, Kina i oktober. Ida
Hansson blev inbjuden att tävla i damer +60 kg och Mikael
Knutsson blev inbjuden att tävla i herrar -99 kg.

Mikael Knutsson vann sin första match mot Yukiyasu
Ozawa, men förlorade mot Leonardo Nogueira i kvarts-
finalen.

Ida Hansson förlorade mot Tammi Griego i kvarts-
finalen.

SM 2013
SM arrangerades av Frontier MMA i Malmö den 30 nov-
ember. Fullständiga resultat finns att läsa på:

http://subwrestling.se/?page_id=1068.

Svenska mästare 2013
Damer -64 kg: Sophia Nordenö
Damer -71 kg: Ida Hansson
Damer +71 kg: Lisa Pihl
Herrar -62 kg: Idris Harki
Herrar -66 kg: Olle Råberg
Herrar -71 kg: Mikael Rindmyr
Herrar -77 kg: Stanislau Peryshch
Herrar -84 kg: Daniel Holm
Herrar -92 kg: Samuel Kvarzell
Herrar -100 kg: Mikael Knutsson
Herrar +100 kg: Christian Golcic

Bästa kvinnliga grappler under SM: Sophia Nordenö
Bästa manliga grappler under SM: Stanislau Peryshch
Bästa förening: Gladius MMA Idrottsförening

FILA slutar administrera grappling
I slutet av maj gick FILA ut med information om att de
kommer sluta administrera grappling. Planen var att ett
nytt internationellt grapplingförbund skulle startas efter
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VM men så blev aldrig fallet. Det svenska förbundet plane-
rar nu att ansluta sig till ADCC.

Sanktionerade tävlingar
33 tävlingar sanktionerades under 2013 och inga sanktions-
ansökningar avslogs. Ett flertal olika regelverk användes
under dessa tävlingar.

Amir Albazi tar emot priset Årets förebild på Kampsportsgalan 2013.
Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Taidoförbundet

Ordföranden har ordet
Så var ännu ett år till ända och ett nytt inlett. Under 2013
var vi med på SM-veckan i Falun och VM i Helsingfors och
Vänersborgs Taidoklubb arrangerade det största Sverige-
lägret hittills. 2014 kommer för min och styrelsens del präg-
las mycket av förberedelsearbete inför EM 2015 som vi ar-
rangerar här i Sverige.

Henrik Johansson

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

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

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

Tävlingsåret 2013
Under året har fyra förbundstävlingar hållits inklusive SM
som arrangerades under SM-veckan i Falun. Dessutom
hölls VM och internationella vänskapstävlingar.

Ansvarig för domar- och tävlingskommittén har Maria
Larsson och Björn Sjöberg varit.
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Svenska Mästare i taido 2013
Hokei damer: Anna Cervin, Strömstad
Jissen damer: Anna Cervin, Strömstad
Hokei herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad
Jissen herrar: Philip Högberg, Uddevalla
Lagjissen herrar: Mölndal (Hannes Kannisto, Andreas

Björkman, Tommy Pham)
Laghokei: Stockholm (Beatrice Kantén, Hannah Kan-

jah, Veera Littmarck)

Taido-VM och International Friendship Games
I augusti arrangerades det 6:e VM:et i taido i Helsingfors,
Finland. I samband med VM arrangerades också den elfte
internationella vänskapstävlingen samt ett träningsläger
med instruktörer från Japan och Europa. Japan gjorde en
kanontävling och tog hem alla guld utom för laghokei her-
rar, där Finland knep förstaplatsen.

Vi hade flera svenska domare på plats: Mikael Jansson,
Björn Sjöberg, Micke Korths och Maria Jacobsson var med
och dömde under VM. Maria Jacobsson dömde finalen i
damernas hokei och Mikael Jansson herrarnas. Utöver de
fyra tidigare nämnda var Beata Kurucz med och dömde på
Friendship Games.

VM-medaljer
Brons i laghokei herrar (Tommy Pham, Joakim Johansson,
Sylvester Sandin, Philip Högberg, Oskar Sjöberg)

Brons i lagjissen damer (Anna Cervin, Elin Mellgren,
Olivia Linde, Emelie Roos, Nasrin Mosawi)

WTF-möte
I samband med VM-arrangemanget hade World Taido Fe-
deration möte där Sverige representerades av Mikael Jans-
son och Henrik Johansson. På mötet beslutades bland an-
nat om nya stadgar för organisationen.
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Landslaget 2013
Vi började året med SM i Falun och samling av de som
aspirerade till landslaget, med genomgång av förvänt-
ningar och möjligheter under 2013 fram till VM. Kristian
Ojala, Anna Cervin och Philip Högberg gjorde en bra insats
framför SVT:s kamera.

Öppen inbjudan för STF:s medlemmar för deltagande
i Aspirantläger 23-24 februari, där aspiranterna testades för
sin taido och sin fysiska status. Dessa test har senare upp-
repats med de som uttagits till landslaget och genererat
"fysprofil" för STF. Under året har därefter sex läger anord-
nats, varav det sista var ett 4-dagarsläger inför VM.

VM genomfördes med ett väl sammansvetsat landslag,
men motståndet från framförallt Japan var detta år mycket
starkt. Landslaget gladdes med de fantastiska prestationer
våra japanska vänner åstadkom.

Vårt landslag tog detta år lagbrons i damernas jissen
och lagbrons i herrarnas hokei.

Återträff med genomgång av VM och planer inför det
kommande EM 2015 genomfördes sista helgen i augusti.

Så här såg landslaget ut 2013:
Anna Cervin, Strömstad
Daniel Andersson, Uddevalla
Elin Mellgren, Stockholm
Emelie Roos, Uddevalla
Joakim Johansson, Stenungsund
Nasrin Mosawi, Kungälv
Olivia Linde, Uddevalla
Oskar Sjöberg, Strömstad
Patrik Persson, Göteborg
Philip Högberg, Uddevalla
Sylvester Sandin, Uddevalla
Tommy Pham, Göteborg
Förbundskapten: Royne Rutström
Landslagstränare: Kristian Ojala
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Assisterande landslagstränare: Stefan Nilsson
Landslagsadministratör: Gunnar Cervin

Utbildningar
Juniortaidokommittén höll instruktörskurs i Vänersborg.
Efter att ha visat, genom teori- och praktiskt prov, att de
förstått vad som kännetecknar bra barnträning och en bra
barninstruktör examinerades 21 juniortaidoinstruktörer av
Lotta Korths, Micke Korths och P-A Nyberg

Utbildningskommittén arrangerande under 2013 en
steg 1-utbildning i Mölndal som hölls av Hannes Kannisto
och Daniel Andersson.

Hannes Kannisto är ansvarig för utbildningskommit-
tén.

Utmärkelser
Mikael Janson var i Japan när JTA firade 48 års jubileum för
Taido och mottog sitt diplom för 7 dan.

Sverigeläger
Taidons Sverigeläger, som detta år hölls i Vänersborg, sam-
lade rekordmånga taidokas. Det var drygt 100 deltagare
och instruktörer där!

För tredje 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 Joakim Johansson, Julius Lidar, Zakaria
Maghder, Hannes Kannisto och Eddie Herlin. Joakim har
därmed genomfört TSC samtliga tre tillfällen.

Instruktörer på Sverigelägret: Mikael Jansson 7 dan
Kyoshi, Lars Larm 6 dan Kyoshi, Stefan Nilsson 5 dan Ren-
shi, Frank Ericson 5 dan Renshi, P-A Nyberg 4 dan Renshi,
Kristian Hellberg 4 dan Renshi, Daniel Andersson 4 dan
Renshi, Anna Cervin 2 dan, Tommy Pham 1 dan och Maria
Hjelm 1 dan.
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Dangraderingar
Följande medlemmar har dangraderats under 2013:

4 dan Renshi
Daniel Andersson, Vänersborg
Malin Avenius, Stenungsund
Marlene Palander Berglöv, Uddevalla

4 dan
Håkan Rönnberg, Stockholm

3 dan
Anna Cervin, Strömstad
Henrik Johansson, Göteborg
Veera Littmarck, Stockholm

2 dan
Alfred Ekeroth, Stenungsund
Joakim Johansson, Stenungsund
Maria Hjelm, Göteborg
Nasrin Mosawi, Kungälv
Reino Ekeroth, Stenungsund
Rolf Gårdnäs, Örebro
Zakaria Maghder, Malmö

1 dan
Chris Persson, Uddevalla
Emelie Roos, Uddevalla
Hans Björkbacka, Örebro
Julius Lidar, Göteborg
Martin Dahl, Lund
Olivia Linde, Uddevalla
Philip Högberg, Uddevalla
Sylvester Sandin, Uddevalla
Tommy Björkdahl, Uddevalla
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Uppvisning i taido på Kampsportsgalan 2012. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Uppvisning i wushu på Kampsportsgalan 2011. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.



210 Verksamheten 2013

Kung fu & Wushuförbundet

Under 2013 har vår verksamhetsplan genomförts med
mycket fokus på den nya landslagsorganisationen. Genom
att sätta upp tydliga arbetsmetoder och uttagskriterier, är
vi nu på god väg att få en tydlig organisation och ett väl
fungerande landslag. Till VM i Malaysia skickade förbun-
det en trupp på elva personer. Resultatet blev två brons-
medaljer i sanshou, för Tony Miocic +90 kg och Johan
Lindqvist -65 kg.

Genomförda aktiviteter
Svenska Mästerskapen genomfördes 2013 för första gången
i början av året, som ett del av den nya tävlingsplaneringen
baserat på en tvåårscykel. Det fungerade mycket bra, och vi
hade rekordmånga deltagare i framförallt sanshou. Vi bju-
der aktivt in utövare från andra stilar, som till exempel
kickboxning, thaiboxning och MMA, för att bredda basen
av tävlande i sanshou. Resultatet var mycket lyckat och vi
kommer att fortsätta den inriktningen även i år.

Inom wushu har under året bland annat följande ar-
rangemang genomförts:

• Tre öppna sanshou cup-tävlingar.
• En öppen tävling i taolu.
• Allstyle Open, som måste betraktas som en av de

största stilöverskridande tävlingarna i stående fighting i
Sverige, har genomförts två gånger med vardera uppåt två-
hundra deltagare. Regelverket i Allstyle Open sorterar un-
der wushu.

• Stockholm Kung Fu Festival
Landslagsledningen har under återkommande sam-

lingar arbetat aktivt med landslaget. Denna gedigna plane-
ring har inneburit en tydligare profil på landslagsverksam-
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heten. Arbetet är långsiktigt och även om en del återstår att
göra upplever styrelsen att vi är på god väg att hitta en bra
struktur.

Inför VM anordnade vi ett större landslagsläger i san-
shou, med en mycket kvalificerad gästinstruktör från Kina.
I samband med det hölls öppna seminarier där alla klubbar
var välkomna. Även andra klubbar utanför wushuför-
bundet var inbjudna att delta, något som var mycket upp-
skattat av deltagarna.

Förbundet har vidgat sina vyer internationellt och in-
lett samarbete med ett universitet i Kina, där vi kan erbjuda
våra medlemmar studier i wushu på högskolenivå till
rabatterade priser. Det är en mycket bra möjlighet för våra
medlemmar att vidareutveckla sina färdigheter inom
wushu på högre nivå, samt att utveckla ett kulturellt utbyte
med Kina.

Tillsammans med Norge har förbundet bildat NoWuf,
Nordic Wushu Federation. Det är ett regionalt underför-
bund till Ewuf. Nowuf har som syfte att stärka den regio-
nala tävlingsverksamheten i Norden och samarbetet över-
lag inom wushu. NoWufs första projekt är ett öppet
nordiskt mästerskap, planerat till vartannat år med start
våren 2015. Alla nordiska länder är välkomna att delta i
NoWuf!

Ekonomi och medlemmar
Glädjande nog ser vi en positiv trend i antalet medlemmar
för de senaste två åren. År 2013 hade vi 2809 aktiva mot
2702 året innan. Den trenden ligger väl i linje med förbun-
dets målsättning att öka antalet aktiva medlemmar på sikt.

Landslaget utgör den största utgiftsposten i budgeten.
Domarkostnader i samband med de internationella mäster-
skapen, arrangörsstödet för SM, samt styrelsens medver-
kan på de internationella konferenserna är också väsentliga
delar.

Till det kommer olika fasta administrativa kostnader
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som medlemskap i de internationella förbunden Ewuf och
Iwuf, samt en del lagerkostnader för utrustning med mera.

Vi har i allt väsentligt genomfört genomfört verksam-
hetsplanen. Ekonomiskt har styrelsen hållit budget och
gjort ett positivt resultat.

Peder Finnsiö, ordförande

Förbundsaktiva 2013
Styrelse
Ordförande Peder Finnsiö
Sekreterare Mathias Sandström
Kassör Jerry Lundström
Vice ordförande Thabo Motsieloa
Ledamot Nicklas Sigurdh
Ledamot Luciano Macri
Suppleant Gunnar Malm
Suppleant Mikael Davidsson

Operativa roller
Elitansvarig Thabo Motsieloa
Landslagschef Yvonne Lin
Coach i taolu Romain Schwab
Coach i sanshou, tf Yvonne Lin
PR & kommunikation Peder Finnsiö
Taoluansvarig Nicklas Sigurdh
Domaransvarig sanshou Gunnar Malm
Domaransvarig taolu Li Min Hua
Studieansvarig i Kina Fredrik Yderström
Internationella relationer tävling Ahad Nobakht

Valberedning
Mathias Lindh (ordförande)
Peter Breijcha
Elias Palma




