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Sju år på det trettiotredje
Stefan Stenudd

Vanligen ägnar jag detta förord till verksamhetsberättelsen
åt att summera det gångna året. Men eftersom jag beslutat
mig för att inte ställa upp för omval 2016 tar jag mig frihe-
ten att vidga tidsperspektivet till de sju år jag varit förbun-
dets ordförande – rentav med små återblickar på de 33 år
jag till och från suttit i förbundsstyrelsen.

När jag ställde upp som ordförande 2009, var det i hög
grad för att ta ansvar för genomförandet av den nya modell
för vårt förbund som jag varit delaktig (tillsammans med
August Wallén och Michael Bergman) i att konstruera. Pri-
märt gick vi från sektioner till underförbund, varvid våra
idrotter fick egna organisationer med betydligt högre grad
av självbestämmande. Det innebar också att förbundssty-
relsen kunde transformeras från ett forum där sektionerna
slogs om den lilla kakan till ett team som verkade för våra
idrotters gemensamma bästa.

Jag tycker att det har slagit mycket väl ut. Framför allt
har det groll, som dessförinnan kännetecknade SB&K:s sty-
relse, såväl som stämma förbytts i en konstruktiv anda där
jag sällan ser annat än respekt mellan alla inblandade. För-
bundets centrala verksamhet, som tidigare varit något av
en slagpåse för sektionerna, bemöts i stället med entusiasm
och förtjusning.

Ni som inte var med förr om åren har ingen aning om
hur bråkigt det brukade vara. Snarare krig än kamp, om
man säger så. Allt det där är försvunnet, och det beror i väl-
digt hög grad på den nya organisationsformen.

En annan tanke jag hade vid mitt tillträde som ordför-
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Stefan Stenudd på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

ande var att med bestämdhet hävda vårt värde inför Riks-
idrottsförbundet. Visavi dem hade SB&K:s politik varit en
av underkastelse, i tron att det skulle vinna deras respekt.
Det trodde jag aldrig på. I stället konfronterade jag RF:s
styvmoderliga behandling av oss – bitvis med en aggressi-
vitet som borde vara främmande för en aikidoutövare.

Jag tycker att också det har lett till goda resultat. Det är
inte så att alla i RF älskar oss och våra idrotter, men vi blir
behandlade med respekt. Det syns bland annat i de kraftigt
ökade anslag vi fått därifrån, även om detta också har an-
dra orsaker – såsom vår tillväxt i ett Sverige där de flesta
idrotter har stagnerade eller sjunkande medlemstal.

Vartefter RF har behandlat oss bättre har också min
attityd mot dem mjuknat. Jag fortsätter att vara avog till en
del av RF:s metoder – exempelvis vad som i praktiken är
tvångsanslutning till deras vansinnigt dyra och otympliga
webbsystem Idrott Online, eller att viktiga bidrag fördelas
efter principer som gör de rika förbunden rikare och de fat-
tiga fattigare.

Grundfelet med RF är att det egentligen ska vara ett
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serviceorgan för ingående idrottsförbund, men det har i
stället blivit en svullen institution som anser sig styra över
oss. Det lär ta långt fler år än sju att vända på, men vi har
på flera sätt medverkat till att det i alla fall inte blivit värre.

Värst var ändå att våra idrottare och deras prestationer
hade ignorerats utanför våra led. Alla dessa framgångar
möttes med tystnad i media och förblev okända för den
breda allmänheten. Det ville jag försöka få ändring på, ge-
nom framför allt en strategisk mediesatsning. I och med att
vi anställde Jonathan Broberg som vår informatör 2009 blev
det möjligt. Det har varit en fröjd att med hans unika kom-
petens göra ett fullkomligt segertåg genom massmedia,
som nu bevakar våra idrotter på ett sätt som var blott en
dröm när vi började.

Självklart hade vi inte fått sådant gehör från media om
inte våra idrottare skördade så fantastiska framgångar. Och
det var just därför som det mediala genombrottet var allde-
les nödvändigt.

På en lunch 2009 med Nyheter24-chefen och kamp-
sportsvännen Douglas Roos kläckte han ur sig att man
kunde ordna något slags kampsportsgala. Jag minns att
Jonathan och jag genast tittade på varandra med tanken:
”Där har vi det!”

Kampsportsgalan var ett sätt att med fest och pompa
fira våra idrottares framgångar som de borde bli firade, och
samtidigt ett event som visade omvärlden just hur häftiga
dessa bedrifter är. För att inte tala om vilka sköna typer alla
dessa kampsportsstjärnor är. All anledning till en brakfest.

Redan innan första Kampsportsgalan gått av stapeln
visste vi att den skulle bli den viktigaste manifestationen
för att uppmärksamma och hylla våra idrottare. 2010 firade
förbundet dessutom femtio år, så det var en god ursäkt för
att kosta på sig festen – men vi tänkte från första stund att
detta skulle vara årligen återkommande. Jag kan inte tänka
mig att någon är däremot.

Det har förstås hänt en hel del annat under de sju åren,
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förvisso alla 33. Exempelvis är jag stolt över att från början
ha vetat vilken strålande generalsekreterare för vårt för-
bund Mona Lundkvist skulle bli, och därför insisterade på
att hon skulle ta jobbet. Men vad är lämpligare att sluta
med än en fest?

Nu får en ny ordförande ta vid med sina idéer om vad
SB&K och alla våra idrottare behöver framöver. Jag är ny-
fiken på vad det ska vara, som jag inte har tänkt på eller
förmått. Säkert en hel del. Lycka till!

Själv fortsätter jag naturligtvis med det som förblir kär-
nan och meningen med verksamheten: träningen på klub-
ben. Aikido har jag tränat sedan 1972 och blir ändå alltmer
fascinerad av vad det ger. Den erfarenheten av våra idrot-
ter delar vi alla. Därför kan Svenska Budo & Kampsports-
förbundets framtid inte bli annat än lysande.

PS
Självklart vore allt det ovanstående omöjligt att få till på
egen hand. Till både nytta och glädje har vårt förträffliga
kansli varit, där den oslagbara trion Mona Lundkvist, Jo-
nathan Broberg och Magnus Ledin gjort ideliga mirakel
under hela min ordförandeperiod. Jag har också haft för-
månen att arbeta med en styrelse som med eftertryck delat
visionerna och inte varit rädd för att fatta de nödvändiga
besluten.

Det finns otaliga fler, för många att nämna. Allra mest
har jag glatts åt den uppskattning jag känt från så många
av våra utövare. Bättre beröm går inte att få. Jag kan tvek-
löst återgälda: Det har varit en ren fröjd att jobba för och
med er!
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54 medaljer i internationella mästerskap
Jonathan Broberg

Svensk budo och kampsport hade ett fint 2015. Det blev
hela 54 officiella internationella mästerskapsmedaljer un-
der fjolåret och traditionsenligt ger Jonathan Broberg er en
återblick på medaljerna som vanns. Vi inleder med de 22
bronsmedaljerna.

22 brons
Cecilia Wallin, kyokushin, EM
Har länge ansetts som en av Sveriges största kyokushin-
talanger och har fina meriter från juniortiden. Men inför
EM i Polen hade Cecilia Wallin tampats med ett efterhäng-
set virus och formen var osäker. Väl i EM visade Wallin
klass och tog sig, överraskande, hela vägen till ett brons.

Diana Halldén, jujutsu, EM
Hette i början av 2015 Kajic och visade under säsongen en
uppåtgående formkurva. Hade ett skadedrabbat 2014 och
kom då inte riktigt till sin rätt. Väl skadefri visade hon med
eftertryck vad hon kan prestera. EM-brons i ne waza blev
det, och när efternamnet byttes ut skulle också medalj-
valören revideras under VM senare på året.

Malin Persson/Ronnie Stålebring, jujutsu, EM
2014 fick duomixparet Persson/Stålebring ett litet genom-
brott via en sjundeplats i VM. 2015 hämtade paret hem två
mästerskapsmedaljer. Det startade med ett finfint EM-
brons, efter en lysande bronsmatch över favoriten Schweiz.
VM skulle emellertid komma att bli ännu bättre för paret.
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Fredrik Widgren, jujutsu, EM
Har varit med länge nu, men är faktiskt bara 21 år gammal.
”Freddan” vinner mästerskapsmedaljer på löpande band
och under EM blev det en tredjeplats.

Philip Högberg, taido, EM
För ett par år sedan var Högberg en jättetalang, nu är han
en av taidolandslagets mest meriterade. Men Högberg har
tagit generationsväxlingen bra och under hemma-EM i
Tanumstrand visade han gång på gång sin klass. Det blev
ett individuellt brons i jissen, fightdelen, för Högberg.

Clary Andersson, taido, EM
Veteranen gjorde en fin insats under EM och vann brons i
jissen, fightdelen. Har varit utanför landslaget de senaste
åren, men visade att gammal är äldst. Har otroligt fina tek-
niker, och är fortfarande väldigt snabb.

Sida Yin, jodo, EM
EM i Falkenberg blev en svensk framgångssaga. För Sida
Yin var dock EM inte den riktiga fullträffen som han själv
kanske hade hoppats på. Efter en liten miss i semifinalen
fick Yin tillslut nöja sig med ett brons i yondanklassen. Det
skulle gå bättre för Yin under EM i iaido.

Lisa Engelke, MMA, VM
Veteranen från Linköping fortsätter att utvecklas. Under
VM i Las Vegas blev det medalj, ett brons i fjädervikten
-65,8kg, efter att ha visat fin kvalitet i framförallt det stå-
ende.

Therese Gunnarsson, thaiboxning, World cup
En av Sveriges största kickboxare någonsin sadlade för
några år sedan om till thaiboxning och hade först lite svårt
med övergången, men vann SM och fick åka på World Cup
i Thailand och gjorde strålande ifrån sig. Det blev ett brons.
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Anna Strandberg, thaiboxning, World Cup
Har smugit lite bakom de allra främsta i de övre vikt-
klasserna under ett tag. Men under 2015 tog den 24-åriga
stockholmaren enorma kliv. Och under World Cup visade
Strandberg prov på bra tryck i teknikerna och ett fint fotar-
bete. Det lade grunden för hennes tredjeplats.

Sandra Bengtsson, thaiboxning, World Cup
Har vunnit i damernas B-klass och gjorde ett starkt mäster-
skap i Bangkok. Bengtssons frenesi och hennes sätt att
kunna styra matchtempot ställde till med stora besvär för
motståndet. Brons på World cup i en tuff viktklass impone-
rar.

Elina Nilsson, thaiboxning, World Cup
Gjorde sin vana trogen bra ifrån sig på mästerskap och den
forna världsmästarinnan har fortfarande inte kommit hem
från ett enda mästerskap hon ställt upp i utan medalj. Hen-
nes kloka thaiboxning kombinerat med skarpa tekniker
räcker fortfarande långt.

Giang Hoang, thaiboxning, World cup
Den lille teknikern från Borås fortsätter att plocka mäster-
skapsmedaljer. Gjorde ett bra World cup men kapacitet för
ännu ädlare valörer än brons finns, och ur den synvinkeln
kan en tredjeplats te sig som ett litet misslyckande ändå.

Erik Berglund, thaiboxning, World Cup
Hade ett fantastiskt 2015 som inleddes med ett SM-guld
och i World Cup inledde Jönköpingshoppet med en stark
knock. Berglund tog sig hela vägen till semifinal i Bangkok
och tog med sig ett överraskande brons hem.

Burim Rama, thaiboxning, World Cup
Hade fina meriter från B-klass, men fick hoppa in i A-klass
när Alex Tobiasson Harris valde att avstå World Cup.
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Rama ersatte den svenska storstjärnan på bästa sätt. En
tempofylld thaiboxning med stark klinch och fina svep-
ande tekniker på distans gjorde Rama svårslagen. Det blev
ett brons.

Jesper Waldestål, iaido, EM
Falkenbergaren har varit en veritabel medaljmaskin de se-
naste fem åren och 2015 blev inget undantag. Hade inget
perfekt EM i iaido, kanske hade han svårt att ladda om från
EM i jodo där fullträffen istället kom.

Camila Rivarola, kickboxning, VM
Svensk kickboxning har det tufft efter att den ”gyllene ge-
nerationen” lämnat ett hål efter sig. Men Camila Rivarola
har flertalet gånger ändå skänkt oss en viss framtidstro.
Hennes vackra stil kombinerat med både snabbhet och
hårdhet innebar att hon äntligen fick med sig en medalj
från ett stort mästerskap.

Dalia Ali, kickboxning, VM
Juridikstudenten med efternamnet som förpliktigar i
kampsportskretsar lyckades rida vidare på genombrotts-
året 2014, då det blev EM-brons. Och 2015 kom ännu en
medalj för den mycket kompetenta och allroundkunniga
Ali.

Jennifer Österlin, kickboxning, VM
Den forna thaiboxningsstjärnan har haft ett par år av sjuk-
domar som förstört för henne. Men så under sena hösten
dök hon upp i landslaget i kickboxning och imponerade
stort. Och kanske kan Österlin hitta tillbaka till storhets-
tiden.

Fredrik Widgren, jujutsu, VM
Tog återigen en mästerskapsmedalj under VM i Bangkok.
Har vunnit massor av medaljer sedan han slog igenom som
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18-åring under VM i Wien 2012. Visade klass, men hade en
liten miss i VM:s andra omgång vilket ledde till återkval
och sedermera ett brons.

William Seth-Wenzel, jujutsu, VM
VM:s stora knall. 18-åringen debuterade i mästerskapssam-
manhang och pressade de etablerade namnen rejält. Seth-
Wenzel är en minst lika stor talang som Widgren och att
genomföra sitt första senior-VM på det här sättet fick flera
nationer att avundsjukt gnugga ögonen.

Robin Larsson, wushu, VM
VM i Jakarta blev en stor svensk framgång. Och för Robin
Larsson från Eskilstuna blev VM en härlig upplevelse. Med
sin fart och sin styrka gick han fram som en ångvält i inled-
ningen på VM och nådde hela vägen till en suverän brons-
peng.

19 silver
Dennis Bill, jujutsu, JVM
15-årie Dennis Bill är ett stort jujutsulöfte och lyckades
fruktansvärt bra under JVM i Aten. Han hade lite känning-
ar i ett knä under hela mästerskapet, men lyckades ändå att
ta sig ända fram till final. Där blev det emellertid en förlust
mot en ryss som han hade vunnit mot i VM:s första match.

Alicia Edin, kyokushin, EM
Har varit nära medalj under mästerskap förr utan att nå till
pallen. Men under EM i Warszawa i april svarade Edin för
flera vackra kyokushinkator. Edin var så nära guldet att
flera domare efter hennes final inte fick döma mer under
EM.

Max Hederström, jujutsu, EM
Till vardags arbetar han som JAS-pilot och göteborgaren,
som tävlat på hög nivå inom MMA, har verkligen hittat
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rätt i jujutsuns ne waza. Gjorde ett fint VM i Bangkok, men
ett ännu bättre EM. Var väldigt nära att knipa guldet.

Philip Högberg, taido, EM
Han var med i EM redan 2011 i Angers i Frankrike. Stark
karaktär som har en vinnarskalle utöver det vanliga. EM på
hemmaplan i Tanumstrand blev en stor svensk framgång
och Högberg var en starkt bidragande orsak till det. Tog
silver i hokei men det var med mersmak.

Herrlaget i hokei, taido, EM
I laget fanns Oskar Sjöberg, Philip Högberg, Robin Frej,
Tommy Pham och Zakaria Maghder. Sverige gjorde ett fint
EM, men föll i final mot Finland.

Damlaget i hokei, taido, EM
Laget bestod av Anna Cervin, Clary Andersson, Ebba Ols-
son, Emelie Roos och Johanna Frej och de gjorde sannerli-
gen inget dåligt mästerskap. Tvärtom finns det mycket att
bygga på inför framtiden, men man föll i finalen.

Herrlaget i jissen, taido, EM
De svenska EM-medaljerna på hemmaplan stod som spö i
backen, så även tyvärr de svenska finalförlusterna. I laget
återfanns Joakim Johansson, Philip Högberg, Robin Frej,
Tommy Pham och Zakaria Maghder.

Damlaget i jissen, taido, EM
Damlaget i jissen gjorde ännu en beundransvärd insats,
men räckte inte heller här hela vägen fram. Laget bestod av
Anna Cervin, Clary Andersson, Emelie Roos, Malin Aven-
ius och Nasrin Mosawi.

Damlaget i tenkai, taido, EM
I tenkai hade Sverige ett gott utgångsläge för guld, men
som så ofta förr under EM i Tanumstrand stod Finland i



1 7Svenska Budo & Kampsportsförbundet

vägen. I laget fanns Anna Cervin, Ebba Olsson, Emelie
Roos, Johanna Frej, Linda Åhs och Nasrin Mosawi.

Laget i jodo, EM
Hemma-EM i Falkenberg blev en stor svensk turnering och
i lagtävlingen var Sverige länge oförskämt bra. Men i fina-
len mot Belgien grusades gulddrömmarna. Men laget, med
Jesper Waldestål, Sida Yin, Mattias Jansson och Johan An-
dersson, var trots det väldigt nöjda – och undra på det.

Anja Saxmark, MMA, VM
Egenföretagaren och VM-debutanten Anja Saxmark åkte
till VM i Vegas med en medalj i sikte. Det blev det också,
det blev ett silver. Svenskan visade prov på fin teknik och
gjorde en stark finalinsats, som emellertid inte renderade i
guld denna gång.

Serdar Altas, MMA, VM
Gjorde ett bra VM överlag och en fin finalmatch. Inledde
starkt, kanske alltför starkt. Det franska motståndet växte
in i matchen undan för undan. Framförallt tredje ronden
var svensken lite illa ute. Men ett otroligt fint VM-silver.

Joel Moya, MMA, VM
Förlorade en VM-final 2014 och var ute efter gruvlig re-
vansch för det. Så när Moya väl kvalificerat sig för sin an-
dra raka VM-final var det full satsning från start som
gällde. Det irländska finalmotståndet lät sig emellertid inte
påverkas och det blev en tung final för Moya igen. Det blev
förlust på domslut.

Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning, World cup
2014 års stora svenska fightervirtous Tidblad Keskikangas
hade ganska tätt inpå World Cup kommit tillbaka från en
halsmandeloperation och sjukdom ovanpå det, och formen
kändes osäker. Tidblad Keskikangas visade emellertid vil-
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ken klass hon håller och tog sig ganska enkelt till final i
Bangkok. Där tog dock både orken och gulddrömmen ett
tvärt slut.

Ewelina Wikner, thaiboxning, World cup
Debuterade i landslaget under 2015 och gjorde det otroligt
bra. Hon flög fram under de första omgångarna av World
cup. Hennes självsäkra och poänggivande stil gav göte-
borgskan ett litet övertag inledningsvis också i finalen, men
hon tappade lite rytm och ork och fick nöja sig med ett
mycket överraskande silver.

Tobias Kandeberg, iaido, EM
Har varit med ett tag och hållit en hög, jämn nivå. Och
under EM i iaido i Berlin under hösten svarade Kanden-
berg för en strålande iaido. Det blev ett härligt silver och en
föraning om en ljus svensk framtid.

Diana Halldén, jujutsu, VM
Efter ett skadefyllt 2014 hade Diana Halldén haft svårt att
riktigt övertyga. Men när mästerskapen drog i gång var 30-
åringen från Jönköping urstark. Besegrade i VM-semifinal
sin baneman polskan Irena Preiss på ett underbart armlås,
men föll sedan i final.

Ronnie Stålebring/Malin Persson, jujutsu, VM
I den för VM nya grenen duo showmix svarade paret
Stålebring/Persson för ett smått sanslöst VM-silver. Var
det klart bästa tekniska paret i hela turneringen, men
showade lite för lite för att ta hem VM-guldet.

Elin Öberg, wushu, VM
Hade egentligen sina största meriter från thaiboxning där
hon tillhört juniorlandslaget. Åkte till VM i sanshou i Jak-
arta som en rejäl underdog, men slutade som en av mäster-
skapets allra största stjärnor. En otrolig resa.
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13 guld
Isabelle Vistam, jujutsu, JVM
Har länge klassats som en supertalang inom jujutsun, men
har fått ett par säsonger spolierade på grund av en enträ-
gen axelskada. Väl skadefri var 2015 kanske Isabelles bästa
säsong i karriären hittills. I JVM i Aten var hon omutlig och
i finalen besegrade hon belgiska vidundret Pourtois efter
en sällan skådat upphämtning.

Arvid Axelsson, jujutsu, JVM
Kraftpaketet från Jönköping svarade för ett enastående ju-
nior-VM i Aten. Han gick, i den tyngsta viktklassen, fram
som en ångvält och vann ett storstilat guld. I finalen mot
den tyske favoriten Stonjek vann Arvidsson fullständigt
överlägset.

Maxine Thylin, BJJ, VM
Thylin åkte till USA och VM i Long Beach med lite mentala
kval. Hon hade vunnit i stort sett allt för brunbälten utom
just ett VM. Men det blev några förtrollade guldgrävar-
dagar i USA för Nackatjejen. Efter tre inledande segrar var
hon så i final och där besegrade hon en brasilianska och
guldet var hennes. I samma veva blev hon också graderad
till svart bälte.

Jennie Brolin, jujutsu, EM
Sagan om Jennie Brolin, den 40-åriga småbarnsmamman
från Uppsala, går inte att berätta sig trött på. Hon hade, i en
tid för länge sedan, varit ett starkt svenskt landslagsvapen,
men 2014 gjorde hon otroligt nog comeback och vann VM-
brons. Under EM i Almere gick inte svenskan att stoppa
och finalen mot ryskan Paderina blev en fullständig svensk
urladdning och ett extremt efterlängtat mästerskapsguld
för Brolin.
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Oskar Sjöberg, taido, EM
En taidoka som utvecklats enormt de senaste åren. Under
EM på hemmaplan i Grebbestad blev det en helsvensk fi-
nal i herrarnas hokei (form), och där drog Sjöberg det
längsta strået genom att besegra Philip Högberg. Ett stort
svenskt taidoögonblick.

Tenkailaget, taido, EM
När det stod klart att Sverige i tenkaifinalen skulle möta
Finland var det många som säkert tvivlade. Finland är Eu-
ropas största taidonation, men det struntade svenskarna i.
Det svenska guldlaget bestod av Oskar Sjöberg som med
två guld var något av EM:s kung. Också Philip Högberg
fanns med i guldlaget tillsammans med Zakaria Maghder,
Joakim Johansson, Robin Frej och Tommy Pham.

Jesper Waldestål, jodo, EM
Få saker kommer att kunna mäta sig med det Jesper Walde-
stål presterade under EM i jodo i Falkenberg. Waldestål
som är från just Falkenberg hade mer hemmaplan och mer
press på sig än någon annan. Och han infriade alla förvänt-
ningar då han vann guldet i sandanklassen och därmed
även försvarade sin titel från 2014. En världsstjärna.

Mattias Jansson, jodo, EM
Debuterade i landslaget och gjorde det med den äran i
mudanklassen. Svarade för en otroligt fin EM-turnering
och vann ett storartat guld. Anses som en framtida stor-
stjärna även i de högre klasserna.

Lotta Wersäll/Hanna Svedberg, shorinji kempo, EM
Sveriges starka position inom shorinji kempo förstärktes
under EM i Lissabon i oktober. Lotta Wersäll och Hanna
Svedberg gjorde comeback efter ett par års frånvaro och de
gjorde det storstilat. I yudansha-klassen vann paret sitt
andra EM-guld i karriärerna.
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Sofia Olofsson, thaiboxning, World cup
Den timida stockholmare är numera allt annat än lugn i
ringarna. Under EM 2014 vann hon guld och under World
Cup i Thailand, som ersatte VM, vann Olofsson karriärens
hittills största seger. I finalen besegrade hon estniska stjär-
nan Aho efter att domaren brutit matchen i den tredje ron-
den.

Sida Yin, iaido, EM
Han har imponerat i flera år, men hade till EM i iaido gra-
derat sig till godan-klassen. Men det hindrade inte den 30-
årige stockholmaren från att fortsätta att plöja internatio-
nellt. I finalen besegrade Yin schweizaren Ferro i en fin
match, där Yin bjöd på en vacker, fokuserad och mycket
teknisk iaido.

Patrik Jansson, glima, EM
Det skrevs svensk glimahistoria under EM i Schweiz.
Patrik Jansson från Vellinge blev nämligen Sveriges förste
guldmedaljör någonsin efter att han vunnit klassen lösa
tag. Jansson, tillvardags soldat, nyttjade sin tyngd och sin
smidighet och var ostoppbar.

Helena Edfeldt, jujutsu, VM
Förlorade snöpligt VM-finalen i Paris 2014 och kom till VM
i Bangkok rejält guldtörstig. Men redan i den första mat-
chen höll hon på att ställa till det. Segern säkrades i den
sista sekunden, men efter det var Edfeldt nästintill felfri.
Hon fick sin revansch och är nu svensk jujutsus stora
stjärna.
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Kampsportsgalan 2015

Publicerat 2015-03-28 av Annie Bondefelt

Ännu ett år har gått och hylla de som hyllas bör! I Berns
anrika lokaler samlades Sveriges kampsportselit för att ta
del av branschens framgångssaga och den sjätte upplagan
av Kampsportsgalan.

Årets konferencierer bestod av den charmanta kamp-
sportsfantasten och programledaren Thabo Motsieloa och
den glittrande Susanne Rönnqvist Ahmadi. Med trygg
hand guidade paret publiken genom mängder av prestige-
fulla priser som delades ut under kvällen.

Årets första pris och ett av årets finaste priser, SB&K:s
Hederspris gick till Paul G. Höglund. Han har under de
senaste 45 åren startat flera internationella förbund inom
kampsporten och alltid imponerat med sitt driv att lyfta
idrotten i Sverige och i världen.

– Jag är rörd, glad och ärad att ha tilldelats detta fina
pris, sa Höglund vid mottagandet.

Kvällens andra pris var Årets genombrott. Pristagare i
denna kategori blev den skånska MMA-fightern Pannie
Kianzad. Under året tog hon titelbältet i Cage Warriors och
i dagarna blev det även känt att hon signats för den ameri-
kanska organisationen Invicta FC.

En av galans mest prestigefyllda nomineringar och ut-
märkelser, Årets mästare, gick även detta år till Alex Tobi-
asson Harris. Harris har med glödande passion och
ödmjukhet gjort ett stort avtryck på kampsportkartan och
tagit Sverige med storm när han under året försvarade sitt
titelbälte för tredje gången.

Priset för Årets mästarinna, gick till den mångfacet-
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Uppvisning i HEMA på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Hamza Bougamza erövrar Guldtsuban på Kampsportsgalan 2015. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.
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terade BJJ och jujutsu-utövaren, Janni Larsson. Larsson bör-
jade året med att vinna VM-guld i BJJ (svartbältesklass) och
fortsatte med att ta hem guldet i jujutsu under VM i ne
wazaklassen. Juryn lyfte fram Larssons ofattbara talang
och inspirerande vilja som bakomliggande faktorer till ut-
nämningen.

Med sitt brinnande engagemang i sina elever och i
thaiboxningsföreningen Onechai utsågs Peter Wetzelmayr
av juryn till Årets ledare. Wetzelmayr var påtagligt glad
och rörd över priset och bedyrade att fortsätta utveckla sitt
arbete under kommande år.

Med en segerorgie av tre tunga internationella titlar
under året, EM-, VM- och NM-guld samt enorm kämpa-
glöd har Isa Tidblad Keskikangas visat hur man blir korad
till Årets kampsportare.

– Man är aldrig fullärd, det är det som motiverar mig
att aldrig ge upp och fortsätta utvecklas, sa Isa efter motta-
gandet av priset.

Folkets pris - Guldtsuban mottog thaiboxaren och den
kommande MMA-fightern Hamza Bougamza. I sitt tacktal
valde Bougamza att lyfta fram alla som har röstat och alla
som har stöttat honom i förorten, sina tränare och klubb-
kamrater på Rinkeby Muay Thai och Allstars Training-
center.

Övriga pristagare var Alexander Gustafsson som till-
delades Årets förebild för att ha inspirerat ungdomar att
upptäcka kampsporten. Tip Muay Thai IF vann pris för
Årets klubb och Lena och Lars Carlberg fick utmärkelsen
för Årets traditionella utövare.

Ännu en gala har nått sitt slut och vi tackar alla kamp-
sportare som genom sina prestationer (och 79 medaljer
under 2014) sätter vårt land på kartan och ger publik och
aktiva inspiration. Med tillförsikt ser vi fram emot ett 2015,
ett år vi hoppas ska fyllas med medaljer, kunskapsutbyte
och nya stjärnskott på kampsportshimlen!
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Lena och Lars Carlberg, årets traditionella utövare på Kampsportsgalan
2015. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Stefan Sauk underhåller på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Er-
shad Sarabi.
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Nominerade till Kampsportsgalan 2015
Här är samtliga nominerade. Vinnarna har markerats med
fetstil.

Årets Kampsportare
1. Alexander Gustafsson, MMA
2. Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning
3. Janni Larsson, BJJ, jujutsu
4. Pannie Kianzad, MMA

Årets Mästarinna
1. Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning
2. Janni Larsson, BJJ, jujutsu
3. Susan Kariuki, thaiboxning
4. Pannie Kianzad, MMA

Årets Mästare
1. Alex Tobiasson Harris, thaiboxning
2. Karl Albrektsson, wushu, MMA
3. Sida Yin, jodo
4. Thomas Heiderup, kickboxning

Årets Genombrott
1. Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning
2. Karl Albrektsson, wushu, MMA
3. Maria Runquist, BJJ
4. Pannie Kianzad, MMA

Årets Förebild
1. Alexander Gustafsson, MMA
2. Hamza Bougamza, thaiboxning
3. Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning
4. Martin Lavin, BJJ

Årets Traditionella utövare
1. Anders Pettersson, shorinji kempo
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2. Lars och Lena Carlberg, jodo
3. Lars Magnar Enoksen, glima
4. Michael Söderkvist, kyokushin

Årets Ledare
1. Kenta Hammarström, BJJ
2. Pia Moberg/Åsa Bergström, aikido
3. Pernilla Johansson, thaiboxning
4. Peter Wetzelmayr, thaiboxning

Årets Klubb
1. Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo
2. Nyköpings kampsportsklubb (Escalate)
3. Prana Jiu Jitsu klubb
4. Tip Muay Thai IF

Folkets pris – Guldtsuban
1. Alexander Gustafsson, MMA
2. Hamza Bougamza, thaiboxning
3. Isa Tidblad Keskikangas, thaiboxning
4. Janni Larsson, BJJ, jujutsu
5. Jesper Waldestål, iaido
6. Magnus Cedenblad, MMA
7. Max Lindblad, BJJ
8. Nicholas Musoke, MMA
9. Pannie Kianzad, MMA
10. Simon Sköld, MMA

SB&K:s Hederspris
Utses av styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. 2015 års hederspris gick till Paul G. Höglund.

Årets jury
Juryn bestod i år av åtta profiler inom svensk kampsport:

Magdalena Kowalczyk, före detta världsmästarinna i
thaiboxning och numera känd som gladiatorn Athena, Lisa
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Tip Muay Thai IF, årets klubb på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid
Ershad Sarabi.

King Melodies spelar på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.
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Pihl, BJJ- och MMA-idrottare, Helena Hugosson, före detta
landslagsmedlem i ju jutsu och frilansjournalist, Joakim
Borgudd, kampsportsjournalist, Leif Sunje, budoexpert,
Björn Kjöllerström, tidigare världsstjärna inom kickbox-
ning, Sanja Trbojevic, före detta världsmästarinna i thai-
boxning och Stefan Stenudd, ordförande för Svenska Budo
& Kampsportsförbundet och för juryn.

Alla pristagare på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Roland Hultberg 7:e dan i aikido
Publicerat 2015-02-05 av Jonathan Broberg

I en tid där ljuset återvänder till vår del av planeten kom ett
glädjebesked från öst. Fyra svenska aikidostjärnor tilldela-
des aikidons nästhögsta grad, 7:e dan. En av dessa är Ro-
land Hultberg, en 70 vintrar ung stockholmare som fortfa-
rande tränar flitigt och instruerar andra. Budokampsport.se
fick ett längre samtal med Hultberg, som tog oss med på en
emotionell berättelse genom årtionden av träning, skratt
och varm gemenskap.

1960-talets Stockholm präglades av både misär och viss
glamour. Dansstället Nalen var ofta välbesökt och ett själv-
klart uteliv trädde allt mer frekvent fram.

Efterkrigstiden hade lagt ett lock om staden under en
längre tid, men stockholmarna vågade allt mer tro på en tid
av fred. Och i deras hjärtan växte en lust att ta del av andra
kulturer, på ett tydligare sätt än förr.

1964 var året då en framtida svensk aikidostjärna stöp-
tes. En kväll stötte den 19-årige Roland Hultberg ihop med
sin granne Jan Beime som kom med spårvagnen. Roland
undrade var han hade varit och Jan svarade att han tränat
Aikido. På frågan vad det var, berättade Beime att det var
en japansk budosport och visade några tekniker på Roland
och hans kompisar. Eftersom det var på perrongen, utanför
pressbyrån, blev det inga våldsamma kast men intresset
var väckt.

"Stor del av ansvaret för träningen"
Roland följde med grannen Jan till träningen. Det var maj
1964 och då hade det som sedermera kom att bli Stockholm
Aikikai, som fortfarande är Svenska Budo & Kampsports-
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förbundets äldsta aktiva aikidoförening, haft i gång verk-
samheten i någon månad.

– På den vägen är det, ler Roland varmt samtidigt som
han med en nostalgisk tankeblick smuttar på sin kopp
kaffe och tar ett djupt andetag.

– I början tränade vi på spånskivor eftersom mattan
inte kommit ännu. Jan Beime som varit och tränat i Frank-
rike hade byggt upp kontakter med några japanska lärare
där. Det var Noro-sensei, Nakazono-sensei och Tamura-
sensei. Klubben bjöd in dessa att hålla läger på klubben och
för oss var det en otroligt stor och viktig del i vår aikido-
utveckling. Nakazono-sensei var också delaktig till att Ichi-
mura-sensei kom till klubben 1966. Tyvärr blev det en kon-
flikt med Ichimura så han övergav klubben.

– Jag gjorde militärtjänst under den tiden och när jag
kom tillbaka till träningen hade alla högt graderade med-
lemmarna lämnat klubben tillsammans med Ichimura.
Beime hade börjat skifta fokus till att bli manager för Ola
and the Janglers (popgrupp på 60-talet) så han var borta en
hel del från klubben. Som högst graderad (4:e kyu) fick jag
ta en stor del av ansvaret för träningen.

Roland Hultberg, 7 dan aikido. Foto: Jonathan Broberg.
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Roland började tillbringa mer och mer tid i dojon. Och
stora ting följde på det. Stig Forsberg hade varit med att
skicka två judokas till Japan för en längre träningsperiod
med gott resultat och ville upprepa det med Stockholm
Aikikai för att på så sätt lösa tränarfrågan. Så i september
1969 fick Roland ett stipendium för att resa till Tokyo för
att träna på Hombu Dojo.

– Att komma ensam  till Tokyo på den tiden var ett
äventyr i sig men tack vare judokillarnas kontakter med en
gammal judomästare, Watanabe-sensei, kunde jag hyra ett
rum i anslutning till Nippon Budokan. I januari 1970 fick
jag sällskap av två klubbkompisar, Thomas von Gegerfelt
(också stipendiat) och Guy Rixner. Det var skönt att få lite
sällskap.

Roland berättar att han fick omkring 500 svenska kro-
nor i månaden.

– Tänk, det kunde man leva på då, flikar han plötsligt
in.

– Jag stannade där till maj följande år och det var en
både spännande och oerhört lärorik period.

"I aikido finns inte den utslagningen"
Roland tränade dagligen på Hombu Dojo och hade Yama-
gushi-sensei och Kobayashi-sensei som sina favoriter. I feb-
ruari 1970 graderades Roland till Shodan av Kisshomaru
Ueshiba på Hombu Dojo.

– Tiden i Tokyo och träningen på Hombu Dojo med
Shodangraderingen som höjdpunkt är något jag alltid
kommer att bära med mig.

När Roland kom tillbaka till Stockholm märkte han att
han och hans dåvarande umgänge utanför aikidon alltmer
gled isär från varandra. Istället stärktes banden mellan per-
sonerna på klubben.

– Vi var ett gäng i ungefär samma ålder som tränade
mycket och som umgicks privat. Genom aikidon blev vår
vänskap snabbt väldigt stark. Jag hade heller aldrig riktigt
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intresserat mig för lagidrotter, och kanske var det tur. För
jag kan bara tänka mig hur hemskt det hade varit att ha
dessa starka kompisband, och så en dag bestämmer någon
utomstående och säger att här kan du inte träna mer. I ai-
kido finns inte den utslagningen och jag vet att aikido däri-
genom gav mig en stabilitet i livet.

Idag är Roland snart 70 år fyllda. Han tränar frekvent
minst två pass i veckan och han är fortfarande väldigt
starkt involverad och förknippad med Stockholm Aikikai.
De senaste tio åren har det också blivit flera japanresor med
träning i olika dojos.

– Som pensionär har möjligheterna för träningsresor
ökat och så tänker jag fortsätta att åka någon gång om året.

Roland har sett generationer av aikidokas komma och
gå. Ibland kommer personer, som testade aikido som barn,
tillbaka i vuxen ålder och är precis lika varmt välkomna till
klubben nu som då.

– Det är inte enbart aikido som är så varmt emottag-
ande. Det gäller nog de flesta kampsporter skulle jag tro.
Man tränar för att träningen också följer med oss in i pri-
vata livet, eller affärslivet. Aikido och kampsport är en livs-
lära på det sättet. Många av oss bryr oss inte om flängandet
efter medaljer, vi är rätt nöjda med att våra liv berikas med
något större för oss.

– Aikido för mig är ett slags konfliktlösande som man
kan ha nytta av i många olika sammanhang. Det handlar
om mötet med individer och via fredliga tekniker hitta en
gemensam väg, en kamp som varken skadar dig eller din
partner. Aikidon har lärt mig att det går att undvika att gå
i polemik med andra och istället hitta en balans och en ge-
mensam väg i mötet mellan människor.

"Samarbetet gjorde oss starkare"
47 år efter att Roland Hultberg var första gången och trä-
nade på Hombu Dojo kom så ett stort besked från dojon.
Roland, tillsammans med tre svenskar till (Stefan Stenudd,
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Urban Aldenklint och Mouliko Halén), tilldelades graden
7:e dan och för att accentuera utmärkelsens tyngd kan sä-
gas att det bara är en västerlänning någonsin som tilldelats
8:dan Aikikai.

– Jag blev förstås väldigt stolt. Det är en oerhört stor
ära samtidigt som det också förpliktigar. Nu måste man
leva upp till graden. Men först och främst blir man väldigt
glad, att uppnå stora mål är vad all idrott handlar om. Och
att vi blev fyra som fick 7:e dan betyder massor för svensk
aikido.

Tidigare i Sverige finns Ulf Evenås och Jan Hermans-
son med 7:e dan. Varför Sverige är så bra på just aikido tror
Roland handlar om att svensk aikido funnits länge, men
också kontakterna med Japan som inneburit stora erfaren-
hetsutbyten genom åren.

– Vi har också varit rätt förskonade inom aikidon från
interna konflikter och istället lyckats utveckla idrotten på
bredden. Här i stan införde vi rätt tidigt något vi kallade
för ”Stockholmsalliansen”, där man fick träna för vilken
klubb man ville trots att man tillhörde kanske en helt
annan än den man för dagen tränade i. Det betydde stora
erfarenhetsutbyten och jag tror att samarbetet mellan
Stockholmsklubbarna gjorde oss starkare som idrott.

"Finns alltid en nivå som passar"
Återigen lutar sig Roland tillbaka i stolen och tar kaffemug-
gen till munnen. Han får frågan om hur länge han tänker
hålla på och träna och svaret blir först en fnysning.

– Vad menar du, frågar han vänligt men uppriktigt.
– Jag kommer nog aldrig sluta träna så länge inte krop-

pen viker ned sig. Inom aikidon är det inte ovanligt att man
tränar tills man inte kan längre. Vi har flera som tränar som
är en bra bit över 80 år, vissa till och med över 90. Det är
också en av de finare delarna med den här sporten. Oavsett
vilken tid i livet du befinner dig, finns det alltid en nivå
som passar in och som fortfarande berikar, avslutar han.
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Livet leker för Maxine Thylin
Publicerat 2015-06-10 av Jonathan Broberg

Det var för ett par veckor sedan som Maxine Thylin först
vann VM-guld i BJJ för brunbälten, och i samma veva gra-
derades till svart bälte.

– Den här framgången betyder så otroligt mycket för
mig, säger hon till budokampsport.se.

Maxine Thylin är svensk BJJ:s nästa svartbältare – och
världsmästarinna. Hennes otroliga framgångar under VM
i Long Beach skedde för nästan två veckor sedan.

Maxines väg till guldet gick via seger över en japanska,
seger mot en brittiska, seger mot en tuff brasilianska och i
finalen mötte hon ännu en från Brasilien, och beskriver
guldmatchen så här:

– Jag hade sett henne köra lite under dagen och det
verkade som om hon kör väldigt passivt och en eller två
gånger i matchen exploderar i ett försök. Matchen börjar, vi
båda går väldigt lågt, jag drar guard och hon försöker
hoppa över min guard till mount men jag rullar upp på alla
fyra och tar tillbaka henne i stängd guard. Hon leder på en
fördel och sitter i min guard och är superpassiv. Jag jobbar
på stryp och svep men hon är väldigt stark och sitter bara
och håller tight. Men jag fortsätter hota med försök tills jag
ser en arm och går för armbar. Den sitter och jag är världs-
mästarinna! Kändes helt sjukt bra!

Maxine, hur kände du i kroppen efter VM-guldet var
säkrat?

– Så fort jag vunnit var jag ju bara helt euforiskt glad.
Kände mig fysiskt på topp genom alla matcher. Visst jag
blev trött men aldrig för trött och ingen mjölksyra. Så när
jag vann kändes det som om jag skulle kunna springa ett
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maraton. Så fort adrenalinet försvinner, dock några minu-
ter efter, kommer tröttheten och jag är mer redo för att sova
än något annat.

Vad betyder framgången för dig?
– Den här framgången betyder så otroligt mycket för

mig. På samma gång som det bara är ett steg på vägen. Jag
har tävlat i många år och lyckats vinna alla tävlingar för-
utom just VM med dräkt. Har varit lite av en mental grej,
har haft år där jag vunnit över mina motståndare hela året
och sen möter dem på VM och förlorat då. Så det kändes så
fantastiskt underbart att få visa min jiujitsu som den verk-
ligen är på VM i år. Det betyder otroligt mycket för att jag
har kämpat så för att nå högst upp på VM. Det är ett kvitto
på allt hårt jobb. På samma gång som det bara är början.
Mitt mål är att vinna VM som svartbälte. Så det betyder
mycket men är också bara ett delmål.

Du passade också på att gradera till ett svart bälte, hur
känns det?

– Att gradera till svart bälte är fortfarande lite overk-
ligt. Bältet är fortfarande helt stelt. Men även det känns rik-
tigt bra. Det är en milstolpe, ett av de största delmålen. Nu
börjar resan på riktigt, och jag är redo.
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EM-guld för Jennie Brolin
Publicerat 2015-06-06 av Eva Hedman

Efter tre utomordentliga vinster i viktklassen +70 kg i ju-
jutsu Fight system, gick Jennie Brolin finalmatch mot rys-
kan Paderina och vann. Hon tog därmed Sveriges första
guldmedalj i denna upplaga av EM.

– Fan vad jag är nöjd! Jag har gjort väldigt få misstag
idag, säger Jennie till budokampsport.se.

Brolins första två matcher gick som på räls, hon var
lugn och strategisk och vann slutligen båda matcherna på
full ippon (dvs. perfekt utförande i alla tre bedömnings-
formerna).

Matchen mot Eva Bissen från Frankrike var betydligt
tyngre men slutade även den i seger för Brolin.

– Jag gick finalmatch mot henne i Paris och förlorade,
så det var jävligt kul att vinna mot henne idag, säger Jennie
nöjt.

När det var dags för finalen mot ryskan Paderina var
Jennie lugn och samlad, och även den matchen gick väldigt
bra. Brolin körde strategiskt och fokuserat genom hela
matchen och vann slutligen storartat.

– Jag känner inte samma prestationspress som jag
gjorde förut, så jag kan slappna av på ett helt annat sätt nu
och bara göra mitt jobb. Jag gjorde väldigt få misstag idag
och det märks på resultatet. Helvete vad kul! utbrister en
segerglad Jennie Brolin.
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Hamza lämnade ungdomen bakom sig
Publicerat 2015-07-11 av Jonathan Broberg

Det är väl så här man ska vinna stora titlar, antar jag. Ta
matchen på fyra dagars varsel, vara fullständigt överlägsen
och sedan le mot resten av världen.

Hamza Bougamza är en av de mest spännande fighters
jag någonsin sett. För han är så som Gotlandssolen varit
denna vecka: oberäknelig, men skiner som mest när det
gäller som allra mest.

För när Tofan Pirani för fyra dagar sedan skadade sig
blev titelmatchen ändrad, och in kom istället Tamas Birics
mot Hamza Bougamza.

Jag tyckte faktiskt lite synd om ungraren Birics när jag
fick höra att han och Hamza Bougamza skulle mötas. Det
går liksom inte att förbereda sig för match mot Hamza, det
är som att boka en solsemester till Kiruna i november: full-
ständigt bortkastad tid.

Bougamza inledde matchen på Gutavallen så som
Hamza ofta trampar igång sina matcher. Några avslapp-
nade rörelser, näst intill obefintlig guard och ett långsamt
lufsande. Sedan smäller det bara till och showen, för det
blir alltid show när Hamza kliver in i ringen, är i full gång.

Första ronden fick Birics mest ägna sig åt försvar, och
så länge som han orkade hålla guarden tät levde titel-
matchen.

Och det ska sägas, Birics var ingen enkel motståndare.
Han var hård när det behövdes, tycktes kunna undvika de
mest prekära lägena och stod pall matchen ut.

Men var både tekniskt och taktiskt långt från Hamza
denna kväll.

Visby hade täckts av mörka moln i flera dagar, men
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lagom till galan på Gutavallen gav de äntligen vika för ett
efterlängtat solsken. Och det kändes på sätt och vis symp-
tomatiskt för den kväll det skulle komma att bli.

Det var nämligen kvällen då Hamza Bougamza läm-
nade den unga talangen bakom sig och klev in i de mer
etablerade fighters klubb.

Jag kände mig bara väldigt lyckligt lottad över att ha
fått se den evolutionen med egna ögon. Ty, jag måste ha
vaknat för nu är det så ljust.

Hamza Bougamza segrar på Gutavallen. Foto: Jonathan Broberg.
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Ny tung titelförlust för Alex
Publicerat 2015-10-04 av Jonathan Broberg

Det blev ånyo en tung svensk titelupplevelse. Daniel Cor-
mier tilldömdes segern i Houston med minsta möjliga mar-
ginal, 2-1.

Det var en match som hade det mesta. Hårda dueller,
oväntande tekniker, och en alldeles säregen dramaturgi.

Cormier tog tidigt kommandot genom ett patenterat
nedtag och första ronden var till stora delar en svensk
plåga. Men Gustafsson tog sig ur greppet, vände match-
bilden och började pressa den regerande mästaren.

I den tredje rondens slutskede, efter en fin Cormier-
period, kom ett kontringsknä från The Mauler som sänkte
amerikanen till marken. Ett tag kändes det som att det var
matchavgörande, men Comier tog sig imponerande ur
greppet och kvicknade i fjärde ronden till igen.

Den avslutande akten blev ett ställningskrig och mat-
chen gick hela tiden ut. Och på domslut blev det ånyo en
tung svensk titelmatchförlust.

Mitt hjärta har tvingats in i en vrå
Morgonljuset är på väg att återvända till Sverige. Men mör-
ka är mina tankar. Alexander Gustafsson gav oss återigen
en oförglömlig stund, men det är som om det vilar en
svensk förbannelse över UFC-bältet i lätt tungvikt. Och frå-
gan är vad som händer nu.

Egentligen gick matchstarten precis så som man inte
ville se det. Cormier utnyttjade tidigt en lucka i Gustafs-
sons försvar och efter ett makalöst kast, som det anstår en
brottare, var Gustafsson hårt pressad på golvet.

Houstonpubliken verkade spänt vänta på ett avslut
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som aldrig kom, Gustafsson tog sig upp till sitt stående och
började där arbeta sig in i titelmatchen. Ett tag var det som
om Cormier kroknat och Gustafsson levererade en rad
hårda högersläggor.

Matchen tog sig sedan till höjder som vi minns att Gus-
tafsson har flugit på förr. Frapperande nog lyckades den
till synes något framtunge Cormier utmana Alex, på höj-
den i stående och speciellt då de båda hamnade huvud mot
huvud.

I den tredje rondens slutskede, efter att Cormier haft en
bra period, skickade Gustafsson iväg ett missilknä (lik-
nande knä som fick Jimi Manuwa på fall i London) och helt
plötsligt låg den regerande mästaren på golvet med en
avslutstörstande Gustafsson över sig, hamrandes med nä-
varna.

Knät chockade tydligt Cormier som var groggy en bit
in i den fjärde ronden, när han från någonstans hittade nya
krafter. Matchens slutskede handlade sedan om ställnings-
krig och även om avgörandet alltid kändes väldigt nära

Alexander Gustafsson i nappatag med Glenn Hysén på Kampsports-
galan 2014. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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förestående gick matchen tiden ut, precis som titelmatchen
gjorde i Toronto för två år sedan.

Efter en fullständigt fantastisk titelmatch dömdes
emellertid Cormier till vinnare med minsta möjliga margi-
nal, 2-1.

För andra gången i karriären förlorade Gustafsson en
titelmatch som hade kunnat sluta med seger. Att vara nära
är ibland en idrottares värsta motståndare, fråga Sven
Nylander.

Hur nära det än var ett svenskt UFC-bälte, hur nära vi
än var att få se The Maulers ögon tindra av lycka, så var det
så klart en tung svensk stund. En stund vacker att få, en
stund väl värd att minnas - men ändock, en ack så tung
stund.

Jag hade unnat Alex betydligt mer än att åka hem med
ännu en hedersam titelförlust. Jag hade unnat Alex team,
med coacherna Joakim Karlsson och Andreas Michael och
managerna Manos Terzitane och Tomas Ghassemi, mer än
det här.

Jag sitter och ser ut över världen från min balkongvy i
en av Stockholms vackra närförorter. Det mörker som
präglade min syn för endast en kvart sedan har nästan helt
trängts bort av oktobermorgonens glans. För många tar
evighetens hopp åter ett försök att leva, men mörka är
mina tankar.

Ty, mitt hjärta har tvingats in i en vrå.
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Thaiboxningsträning för flyktingar
Publicerat 2015-10-21 av Jonathan Broberg

En av Sveriges största thaiboxningsklubbar, Fighter Muay
Thai i Göteborg, kommer att börja med gratis thaiboxning
för flyktingar.

– Vi kände direkt att vi ville hjälpa till och detta är vårt
sätt att försöka bidra till en bättre vardag för de här män-
niskorna, säger chefsinstruktören August Wallén.

Fredagen den 30 oktober startar Fighter Muay Thai
gratis träning för flyktingar. Det hela inleddes med att
klubben först startat en insamling av utrustning till flyk-
tingarna, men nu fördjupas klubbens initiativ.

– Vi hade ett sådant här projekt för några år sedan som
var väldigt uppskattat och det var naturligt att dra ingång
det igen i ljuset av flyktingströmmen som kommer nu, säg-
er August Wallén.

"Borde ligga i de flestas natur att vilja bidra"
Träning kommer att erbjudas flyktingarna en gång i veck-
an, fredagar 16.00-17.15. Fighter Muay Thai har nära kon-
takt med flyktingboenden i Göteborg.

– Ja, det är via boendena som vi håller kontakten och vi
börjar med ett pass i veckan.

När flyktingkatastrofen uppdagades upplevde August
Wallén att det fanns en enorm vilja bland medlemmarna
att hjälpa till.

– I sådana här tider tror jag det är viktigt att man gör
vad man kan för att hjälpa andra, det borde ligga i de fles-
tas natur att vilja bidra. Här på klubben har intresset för att
hjälpa till varit enormt stort. Det är många som vill enga-
gera sig.
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”En gudavälsignad närvaro”
Publicerat 2015-04-16 av Jonathan Broberg

I veckan presenterade RF:s valberedning sina förslag till
styrelseledamöter och ordförande i Riksidrottsstyrelsen.
Björn Eriksson nominerades, av en enhällig valberedning,
som ny ordförande då Karin Mattsson Weijber kliver åt si-
dan. Budokampsport.se fick sig ett samtal med Björn Eriks-
son, som bland annat sitter i Kampsportsdelegation.

– Jag vill påpeka att inget är klart, det är delegaterna
som väljer ordförande under stämman i maj, säger han till
budokampsport.se.

Björn Eriksson är en gedigen idrottsprofil som ändå
kanske mest gjort sig känd som före detta rikspolischef.
Och att enhälligt blivit nominerad av RF:s valberedning ser
han som en stor ära.

– För mig som idrottsnörd är jag så klart väldigt glad,
samtidigt vill jag påpeka att inget är klart utan det är dele-
gaterna som väljer ordförande under stämman i maj.

Han har varit ordförande i Svenska skidskytteför-
bundet, suttit i Riksidrottsförbundets styrelse, varit ordför-
ande för GIH, jobbat med en stor huliganutredning som
nationell samordnare – och så sitter han i Kampsportsdele-
gationen.

– Kampsporter är som kollektiv betraktat väldigt stort,
det finns en bred palett av idrotter och tillsammans är de
en av de mest populära idrotterna just nu. Tittar man idrott
för idrott är kampsporterna ändå relativt små, och jag som
då har jobbat med både små och stora idrotter känner lätt
igen mig i kampsporternas tillvaro, så att säga.

Han tror ändå inte att kampsporterna kommer att gyn-
nas särledes om nu Björn väljs som ordförande.
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– Att Karin ska ersättas kommer i sig inte att påverka
kampsporten, det är en person som byts ut mot en annan.

Björn, med din stora idrottserfarenhet, vad tycker du
kampsporter bör lära sig från andra idrotter för att ytterli-
gare växa?

– Jag tror det är viktigt att kampsporten kommer ännu
mer in i, vi kan kalla det den tålmodiga svenska folkrör-
elsemodellen som idrotten innebär. Kampsporten har mer
och mer kommit in i den här världen, och gjort det väldigt
bra vill jag samtidigt säga.

– Kampsporten har också mycket att lära ut till andra
idrotter. Jag vet att kampsport är otroligt bra på att suga
upp ungdomar i områden där idrotten annars inte är så
bra, i områden vi kallar ”vita fläckar” som exempelvis Ten-
sta. Och där gör kampsporter en gudavälsignad närvaro
som glädjer hela idrottsrörelsen.

Björn Eriksson tillkännager ett pris på Kampsportsgalan 2014. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.
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Kampsportskollot lockade till leenden
Publicerat 2015-09-03 av Jonathan Broberg

I anrika Kungliga Tennishallen ligger numera Slagskeppet.
I nya fräscha lokaler arrangerades ett kampsportskollo
under två periodtider i sommar. Budokampsport.se be-
sökte ena dagen av kollot där leenden bredde ut sig på fler
än bara kollobarnen.

Slagskeppet är en av svensk thaiboxnings allra förnäm-
sta föreningar med lång historik, som fostrat flera svenska
världsstjärnor.

Ledarna Peter Lööf och Pernilla Wass Lööf driver klub-
ben gemensamt och har vigt större delen av sina liv åt thai-
boxning.

Men denna dag är speciell för de båda. Det är första
gången ett thaiboxningskollo hålls och det märks att pro-
jektet är välkommet: det är som om nya lokalen i Kungliga
Tennishallen är ett enda stort leende.

"Fungerat väldigt väl"
Kolloperioden är inne på sin andra vända, den första var
veckan efter midsommar och den andra veckan innan sko-
lan startade. Peter Lööf berättar att många föräldrar har
svårt att få kalendrarna att gå ihop med skolungdomars
sommarlov och ur den problematiken stöptes idén med ett
kollo.

– Föräldrarna kommer hit och lämnar sina barn på
morgonen, vi tar hand om dem och tränar och har roligt
tillsammans och sedan hämtar föräldrarna barnen efter
jobbet. Det har fungerat väldigt väl.

Just den här dagen är det dags för något man kallar
Gladiatorerna. En mindre bana har stakats ut och ut till
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musik och ståt kommer kolloledarna i en utsmyckning som
sannerligen ser ut som gladiatorernas.

Barnen får sedan springa en och en och försöka ta sig
igenom banan förbi gladiatorerna. Det är svårt att urskilja
vilka som har roligast, kollobarnen, gladiatorerna, Peter
och Pernilla, eller de föräldrar som står och tittar för att
sedan hämta barnen. Alla ler och verkar ha en fin stund
tillsammans.

Kollodeltagarna är från alla åldrar mellan 8-14 år. Båda
kolloveckorna var sedan länge fullbokade och Pernilla
Wass Lööf menar att kollot mycket väl kan sätta standar-
den för fler kampsporter att ta efter.

– Redan i år har vi faktiskt märkt av det och det är för-
stås väldigt smickrande. Det tyder ju på att idén är bra.

Barnen samlas upp och föräldrar tillkommer. Kollo-
dagen är slut, men leendena från verksamheten kommer
att sitta i fleras minnen för lång tid framöver.

Oavsett i vilken ringhörna av kollot betraktaren befin-
ner sig.
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Svenska EM-guld i jodo
Publicerat 2015-09-20 av Jonathan Broberg

Det blev två svenska guld, och ett brons, när de individu-
ella tävlingarna i jodo avslutades i Falkhallen i Falkenberg
för en liten stund sedan. Hemmasonen Jesper Waldestål
försvarade fjolårsguldet i sandanklassen och Mattias Jans-
son från Linköping vann mudanklassen.

– Det känns underbart, säger Waldestål till budokamp-
sport.se.

Det blev fyra svenska EM-medaljer i jodo. Förmiddag-
ens lagsilver följdes upp med tre individuella medaljer: två
guld och ett brons.

Falkenbergaren Jesper Waldestål besegrade finlända-
ren Paulus Mikael Artimo i en gastkramande final i san-
danklassen med 2-1 i domarröster och försvarade därmed
sitt guld från ifjol.

Jesper Waldestål, lycklig segrare i jodo-EM. Foto: Jonathan Broberg.
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– En underbar känsla att vinna på hemmaplan, säger
han.

I mudanklassen, som är en lägre dangradklass än san-
dan, vann Mattias Jansson från Linköping guldet efter en 3-
0-seger, också han mot finländskt finalmotstånd i form av
Mika Vartiainen.

Sida Yin från Stockholm knep brons i yondanklassen
och tidigare på förmiddagen vann Sverige silver i lagtäv-
lingen.

Svenskt EM-guld i iaido
Publicerat 2015-10-24 av Jonathan Broberg

EM i den japanska svärdsidrotten iaido har precis avslutats
i Berlin. Det blev ett härligt svenskt EM-guld då Sida Yin,
30, från Stockholm vann i godanklassen.

– Äntligen, säger han till budokampsport.se.
Sida Yin, som för ett par veckor sedan vann ett EM-

brons i jodo, vann idag EM-guld i den japanska svärdsid-
rotten iaido. I finalen i godanklassen besegrade Yin schwei-
zaren Ferro i en fin match, där Yin bjöd på en vacker, foku-
serad och mycket teknisk iaido.

– Äntligen, jag har inte vunnit EM i iaido förr, säger
han till budokampsport.se direkt efter finalsegern.

Det blev också ett silver för Tobias Kandenberg i mu-
danklassen och ett brons för Jesper Waldestål i yondan-
klassen. Dessutom tilldelades Martin Lindgren det pre-
stigefyllde priset ”fighting spirit” i rokudanklassen.
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Historisk EM-guld i glima
Publicerat 2015-10-25 av Jonathan Broberg

Patrik Jansson, 24, från Vellinge utanför Malmö vann på
söndagskvällen EM-guld i den fornnordiska brottningen
glima. Svensk glimas första guldmedalj någonsin.

– Det känns jäkligt bra, ikväll blir det fest. Det blir bra
drag, kan jag lova, säger han till budokampsport.se.

Den lilla schweiziska staden Martigny sattes under
söndagskvällen på den svenska kampsportshistoriekartan.

Bland resliga berg och ett sagolikt månsken har svensk
glima upplevt sin största framgång någonsin. Patrik Jans-
son, till vardags soldat vid Norrbottens reglemente, vann
nämligen EM-guldet i klassen lösa tag.

Han gjorde det via enormt skickligt genomförda
matcher där hans styrka som brottare, och där han kunde
nyttja sin tyngd, kom helt till sin rätt. Men själv var han
inte lika säker på sin succé innan EM.

– I militären som soldat får du mycket träning, men det
har kanske inte blivit så mycket brottningsspecifik sådan.
Men jag hade det lilla flytet idag som krävs för att lyckas.

"Stort, så klart"
Jansson, som 2013 skrev svensk glimahistoria då han vann
ett EM-silver, har nu överträffat sin egen historieskrivning.

– Det känns stort, så klart. Jäkligt kul att lyckas vinna
ett mästerskap. Nu blir det fest. Det blir drag, kan jag lova.

Glimas ordförande Lars Magnar Enoksen strålade
ikapp med den nyblivne Europamästaren.

– Det är ju helt otroligt detta, det är svensk glimas ab-
solut största framgång någonsin. Det är det största som
hänt svensk glima.
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Isabelle Vistam om JVM-guldet
Publicerat 2015-03-16 av Jonathan Broberg

I lördags vann Isabelle Vistam ett alldeles strålande JVM-
guld i Aten. Budokampsport.se tog tempen på svensk budo
och kampsports allra färskaste världsmästare.

– En otroligt skön känsla, säger hon.
Sverige gjorde ett strålande JVM i Aten under helgen

med två guld och ett silver. Ett av gulden vanns av super-
talangen Isabelle Vistam. Hon besegrade belgiskan Lical
Pourtois i finalen, efter en imponerande upphämtning.

– Just nu är kroppen väldigt mör och sliten. Men jag
har en otroligt skön känsla, så det är nästan bara skönt att
ha lite ont för då vet man att man har kämpat.

Hon beskriver sitt mästerskap som ”helt fantastiskt”,
och undra på det.

– Redan från morgonen kände jag en skön känsla och
jag hade bestämt mig att jag skulle ta guldet. Allt klaffade
som det skulle under hela dagen. Jag hade tänkt ut hur
dagen skulle se ut redan på morgonen och precis som jag
hade tänkt dagen, så blev den. Jag visste att om jag kom-
mer till final skulle jag möta belgiskan för hon är så pass
duktig och stark. Jag har alltid höga mål och som jag sa
innan så åker jag hit för att tävla om guldet, så ja jag trodde
på guld hela tiden. Redan när jag vaknade kände jag att det
här var min dag.

Framtiden för Isabelle ser ut att bli oerhört intensiv och
spännande.

– Om cirka en månad är det Paris Open som jag ska
åka på och sedan i början av sommaren är det EM som jag
satsar på att försöka ta en plats till, men just nu ska jag bara
njuta av guldet.
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Svenskt EM-guld i shorinji kempo
Publicerat 2015-10-09 av Jonathan Broberg

EM i shorinji kempo avgjordes i Lissabon och Sverige lyck-
ades få med sig ett guld från mästerskapen. Guldet vanns
av Hanna Svedberg och Lotta Wersäll i yudansha-klassen
(svartbälten), som innan EM haft ett längre uppehåll.

– En storstilad comeback och en väldigt välkommen
seger, säger Lotta Wersäll till budokampsport.se.

Sverige är en stark shorinji kempo-nation. Legendaren
Anders Pettersson från Karlstad är en av Europas högst
graderade och landslaget har haft regerande Europamäs-
tare de senaste två mästerskapen.

EM, som i shorinji kempo sker vart fjärde år, i Lissabon
blev alltså det tredje EM:et i rad som svenskar tar ett guld.
För tolv år sedan inledde Lotta Wersäll och Hanna Sved-
lund den magnifika svenska vinstraden – och i år ringade
de in en fantastisk era med ännu ett guld.

– Det var andra gången jag och Hanna tog EM-guld.
Shorinji kempo Stockholm Södra har haft regerande Euro-
pamästare de senaste tolv åren. För mig och Hanna var det
just tolv år sedan.

Tog uppehåll - vann EM
Men vägen till guldet har varit krokig. Både Svedlund och
Wersäll har haft ett längre uppehåll från shorinji kempon.

– Vi har båda haft varsitt längre träningsuppehåll de
senaste åren så det här var en storstilad comeback och en
väldigt välkommen seger på många sätt. Nu tar vi över
efter Alex Tilly, Viktor Karlholm och Anders Magnusson
som vann i Monaco 2011 och håller titeln åt klubben i fyra
år till.
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Wersäll passar även på att lyfta fram andra landslags-
kamrater.

– Det var även kul att våra framtidshopp Fredrik Eriks-
son och Odilon Tilly-Sardou kom fyra i sin klass i väldigt
hård konkurrens.
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EM-guld i taido
Publicerat 2015-08-08 av Jonathan Broberg

EM i taido, den tredimensionella japanska kampsporten, i
Grebbestad har inletts på bästa möjliga sätt. I herrarnas
hokei (form) blev det dubbelt svenskt i topp, då Oskar Sjö-
berg ,20, från Tanumshede vann guld genom att besegra
Philip Högberg, 21, från Uddevalla i en bländande hel-
svensk final.

– Jag är jävligt glad och lycklig, säger Sjöberg.
Oskar Sjöberg heter Sveriges nya Europamästare i

kampsporten taido. För bara en liten stund sedan vann han
den helsvenska finalen i herrarnas hokei (form) mot Philip
Högberg, efter en härlig finalmatch.

Det var emellertid nära att allt hade förändrats. För
mitt i Sjöbergs finaltekniker svartnade det för ögonen på
honom.

– Jag fick en släng av ett blodsockerfall och kände att,
”fan också”. Klart att jag hann bli orolig, men jag lyckades
komma få igång allt och nu känns det jävligt bra.

Oskar, som började med taido när han var sex med sin
far som huvudinstruktör, har länge ansetts vara en stor ta-
lang. Med ett färskt EM-guld är han plötsligt etablerad, och
han har det stora målet klart för sig.

– Jag vill vinna VM-guld om två år, då mästerskapet
hålls i Japan. Det hade varit fantastiskt.

Oskar har dock inte tävlat färdigt i EM ännu, om ett
par timmar väntar nya utmaningar. Då i grenen tenkai.

Svenskt medaljregn
I individuell hokei (form) vann alltså Sverige två medaljer,
ett guld och ett silver. EM-tävlingarna fortgår under hela
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dagen och även i de andra grenarna är Sverige dominant,
inför hemmapubliken i Grebbestad. Åtta (!) nya medaljer
har säkrats, däribland ett lagguld i herrarnas tenkai.

Det blev alltså ännu ett svenskt EM-guld för en liten
stund sedan, då herrarna vann tenkai-finalen över Finland.
I det svenska guldlaget ingick Oskar Sjöberg som med två
guld är något av EM:s kung. Också Philip Högberg fanns
med i guldlaget tillsammans med Zakaria Maghder, Joa-
kim Johansson, Robin Frej och Tommy Pham.

Därutöver har det blivit fem nya silvermedaljer: dam-
laget tog silver i tenkai och i hokei-lagtävlingarna blev det
silver på både dam- och herrsidan. Dessutom tog både
herr- och damlaget silver i lagjissen. Och i individuella
jissen vann Clary Andersson ett brons i damtävlingen och
på herrsidan fick även Philip Högberg ett brons.
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Vägen är törnbeströdd
Publicerat 2015-04-07 av Kent Hansson

MMA-gala är kanske inte något man förknippar med Påsk-
afton. Men årets Påskafton firade jag i alla fall med att se på
Trophy MMA-Påsksmällen på klassiska kampsportstemp-
let Amiralen i Malmö.

Det som kittlade mest när jag läste programmet var
Emil Hartsners comeback.

I augusti förra året var jag på plats, även då på Amiral-
en i Malmö, när Emil skulle gå huvudmatchen. Det hela
slutade med en katastrof. Emil blev dubbelt knockad och
det som var tänkt att bli en klang -och- jubelafton slutade
med ambulansfärd till sjukhuset.

Hartsner bröt möjligen ihop några dagar, slickade så-
ren och stack sen till Los Angeles för att där hålla fast vid
sin dröm: UFC.

Påskafton var Emil tillbaka i mardrömsarenan, Ami-
ralen.

Han hade själv bett arrangörerna om att få göra come-
back just på platsen där han hade råkat ut för sitt livs vär-
sta förlust. Emil förklarade för mig efter matchen mot
Shamai Tashkilot att han var "nollställd" inför sin come-
back.

Mental styrka är ett måste för alla som vill nå toppen i
en idrott.

Emil Hartsner visade mental styrka när han valde att
göra sin comeback i samma bur, där han ett halvår tidigare
hade blivit ditskickad till en värld full av fågelkvitter.

Jag beundrar alla personer som går in i en ring och bur.
I fotboll går det att gömma sig bakom ett kollektiv. I en
kampsportsfight är det upp till bevis. Det gäller öga mot
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öga. Kampsport är på allvar och kan vara jävligt farligt, det
kan Emil Hartsner skriva under på.

I fjolårets olycksmatch sänkte han garden för ett ögon-
blick med ett ödesdigert resultat.

För att nå enda fram i en sport krävs det skicklighet,
vilja, mod, disciplin, intelligens, ödmjukhet och tålamod.
Vägen mot drömmarnas mål är inte så sällan törnbeströdd.
En enda förlust kan vara detsamma som att säga tack och
farväl till de stora fighterna.

Som bänkgranne på Amiralen under Påskaftonen hade
jag Maria Lindberg, världsmästare i boxning. Maria har
inte bara gått fighter i ringen, hon har även tvingats gå
hårda duster mot den svenska prokommissionen som väg-
rar att ge henne licens.

Lindberg råkade ut för en katastrofal förlust 1999 i Fin-
land, då hon drabbades av en allvarlig skallskada. Men
Maria gav aldrig upp sin dröm. Hon kom igen när hon
friskförklarades. Men skrivbordsgeneralerna i prokommis-
sionen har förföljt henne hela tiden. Numera har Maria
Tyskland som bas och i maj ska hon gå en VM-match i Ar-
gentina för en av de största organisationerna, IBF.  Maria
Lindberg är, förutom proffsboxare, uppskattad föreläsare.
Hennes programförklaring: uthållighet i världsklass.

Maria Lindberg gillade naturligtvis Emils sköna re-
vansch på Påskafton. Hon noterade, precis som jag, glöden
i Emils ögon före fighten mot Tashkilot och hans äkta gläd-
je efter segern (tre minuter in på den första ronden).

Maria Lindberg och Emil Hartsner är två fighters som
visar vilja och uthållighet i världsklass. Maria har redan
boxat hem tre mästarbälten för mindre organisationer. Hon
är på jakt efter sitt fjärde och finaste mästarbälte.

MMA-krigren Emil Hartsner lever sin dröm i Los Ang-
eles.

Han känner att han utvecklas hela tiden och inom sin
tid hopps han få ett kontrakt med UFC. Med den vilja som
Emil Hartsner besitter kommer han säkert nå sitt mål.
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När jag i augusti förra året var utsänd av Expressen för
att skriva om Trophy-galan i Malmö hade jag på förhand
vinkeln klar i skallen. Jag skulle berätta om Emil Hartsners
drömmar om UFC. Det blev i stället en stort uppslagen
"sad story". Verkligheten kan man aldrig komma ifrån.
Trots en massa år i sportjournalistikens tjänst kan det ib-
land vara tungt att hamra på tangenterna.

Det är alltid roligare att skriva om trevliga saker, så det
var med ett glatt sinne som jag författade Emil Hartners
sköna revansch på Påskafton.
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Bland växtlighet och kejsartempel
Publicerat 2015-05-23 av Jonathan Broberg

Ett djupt öronbedövande dån från en jättelik och uråldrig
trumma. 14.000 människor ackompanjerar en skrikande
tystnad. En uppvisning som de flesta kommit för att se. En
man som man kunde tro var kejsaren, och kanske är han
också kunglig bland aikidokas, Doshu från Hombu Dojo.

Nippon Budokan är för budon var Maracana Stadion i
Brasilien är för fotbollen. Det känns onekligen som histo-
risk mark, när man närmar sig den väldiga budoarenan i
Tokyo, med plats för nästan 15.000 åskådare.

Hand i hand med Nippon Budokan ligger kejsarpalat-
set, endast en djup vallgrav som mer liknar en dalgång och
grönskande skogsliknande områden skiljer de båda tradi-
tionstyngda nästena åt.

Promenaden från hotellet till arenan tar ungefär en
halvtimme, men känslan är att det är kortare tid. Alltid
finns något att fascineras på vägen.

I en liten glänta alldeles intill vallgraven, vars vatten
ibland bubblar till då stora fiskar bryter ytvattnets lugn för
att andas, är växtligheten betagande och inkongruent. Flera
arter fjärilar i varierande färger söker sig till de blommor,
vars prakt utgör en betydande del i helhetsupplevelsen. På
en gren i vallgravsvattnet sitter en hägerliknande fågel, och
i luften hörs dovt surrande vingslag från något som liknar
en humla.

Mäktig arena, liknar ingen annan
Över de vidsträckta lövträdens toppar skymtar så ett tak,
vars kantiga form påminner om ett tempel. Framme vid
arenan råder full sysselsättning och mängder med aikido-
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utövare ränner in och ut, och inom loppet av några ögon-
blick har norrlandsskogsförnimmelsen bytt skrud till ett
myller som det anstår en storstad, och ett stort idrottseve-
nemang.

Inne i Nippon Budokan breder en syn som endast kan
beskrivas med rättvisa ord om man själv sett den ut sig.
Arenan är inte lik någon annan idrottsarena. Takhöjden är
minst som Globens. Läktarna är i två etage där det undre
etaget innehåller betydligt färre platsrader än det övre. Det
finns ingen kort- eller långsida, utan läktarna formas av tio
lika långa sidor.

Från taket kommer ett klart men varmt sken från spot-
lights och lysrör, vilket nere på golvmattorna återger ett
något vitbetonat ljus.

Bär ett stolt tonläge
Mr Masaki Tani, assistent director för Aikikai Foundation,
söker upp oss och vi bugar långsamt mot varandra och ut-
byter en kortare pratstund där leendena känns fler än or-
den. Mr Tani är den som bjudit in oss till denna aikido-
uppvisning, vars hela benämning är ”All Japan Aikido
Demonstration”.

Mr Tani är i jämförelse med mig en kortvuxen man,
men möjligen något längre än medeljapanen. Han bär en
prydlig kostym med blå skjorta. Hans mörka ögon innehar
förtjusningens blick och hans röst bär ett stolt tonläge.

Vi utbyter visitkort, överlämnar de till varandra i en
dubbelhandfattning. Mr Tani kikar lite på mitt namn, jag
presenterar mig samtidigt varpå han utbrister:

”Hard to pronounce”.
Vi skrattar, bugar en gång till och sedan visar han oss

våra platser.

Magisk upplevelse
Vi sitter så mycket ”ringside” man kan göra och troligen
har vi en drös prominenta personer runt oss. Alla ser de
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med fast blick ut över de fem mattor som upptar golvytan.
Vi förstår snabbt deras ihärdiga blickar.

Det är en salig blandning av aikido vi får se. Samtliga
uppvisningar sker under någon minut. Det är allt från bara
kvinnor till bara män, till grupper om säkert 30 personer
samtidigt på mattan till endast två. Vissa uppvisnings-
grupper innehåller allt man kan tänka sig på samma gång:
barn, äldre, unga, tjejer, killar, gubbar, gummor.

Varje uppvisning inleds och avslutas med ett öronbe-
dövande djupt dån från en gigantisk och uråldrig trumma,
som får vida kläder att fladdra till av basvindarna den
kreerar.

På läktarna, som är så gott som fullbemannade, sitter
15.000 människor och följer varje steg. Det är inget annat än
en rent magisk upplevelse.

Mr Tani berättar att det alltid är fullsatt när denna
aikidouppvisning sker. Han menar också att japanerna
värnar om sin aikido, men att medierna fortfarande är lite
trångsynta och vill hellre följa tävlingsbudon. Ändå följer
ett tiotal kameror hela uppvisningen från mattkanterna,
det kommer förstås att bli ringar på vattnet från det.

Doshu ringade in uppvisningen
Hela aikidouppvisningen ringas runt 17-tiden lokal tid in
med en alldeles speciell uppvisning. Mr Tani tipsade oss
om den redan innan vi anlände, och när Doshu (som är den
klassiska Hombu Dojos frontfigur, och egentligen heter
Moriteru Ueshiba och är sonson till grundaren av aikido.
Doshu är en titel som bärs vidare, ungefär som påven) änt-
rar mattan är tystnaden i sig öronbedövande. Inte ett ande-
tag hörs från publiken, som sedan följer uppvisningen med
stor förtjusning.

Det råder intet tvivel om att det är en stor idrottsstund
vi får bevittna och efter uppvisningen utbryter långrandiga
och höga applåder.

Människorna lämnar sedan Nippon Budokan. Likaså
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vi. Innan dess dock överlämnar Mr Tani oss ett dokument
inför vårt stunande besök på Hombu Dojo på måndag.

Då har vi lovats ungefär en timmes pratstund med
Doshu samt en liten rundvandring i dojon och dess om-
nejd. Och det står klart för oss att vi troligen inte är färdiga
med stora idrottsliga ögonblick. Inte på långa vägar.

Doshu hyllar svensk aikido
En av världens mäktigaste aikidokas, Doshu (eller Mori-
teru Ueshiba som han heter), är mycket positivt inställd till
kvaliteten på svensk aikido.

– Många svenskar har tränat aikido länge, så de håller
hög kvalitet, säger han till budokampsport.se.

Den smått legendariska Hombu Dojo ligger lite avskilt,
så där halvt undangömd, i utkanten av Tokyo ungefär en
kvarts taxifärd från stadens innersta kärna.

Gränden är lite mer än en ordinär bil i bredd och husen
är två till fyra våningar höga. Från en av byggnaderna hörs
ett väl igenkänt dunsande.

Doshu Moriteru Ueshiba har uppvisning. Foto: Jonathan Broberg.
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Byggnaden tillkom 1968 och Hombu Dojo har legat där
sedan dess. Dojons frontfigur heter Moriteru Ueshiba, eller
Doshu som titelbenämningen är, och han har just avslutat
dagens pass. Han håller fortfarande pass varje morgon.

"Viktig relation för oss"
Efter träningen tar han emot på sitt kontor. Grönt te serve-
ras.

– Min farfar grundade aikido, min far tog över dojon
efter honom som den andra Doshu och jag har tagit efter
honom, som Doshu nummer tre. Dojon bygger på lojalitet
till aikido. Det här är mitt liv och kommer sannolikt alltid
vara det.

I januari graderades fyra svenskar, Urban Aldenklint,
Roland Hultberg, Stefan Stenudd och Mouliko Halén, till
7:e dan – just i Hombu Dojo. Och Doshu är imponerad av
svensk aikido.

– Det finns många svenskar som tränat aikido länge. Vi
har haft ett gott samarbete med Sverige, och har det idag
också. Vi har haft instruktörer som åkt till Sverige och vi
har tagit emot svenskar. Det är en viktig relation för oss.

"Människorna var väldigt långa"
Själv har Doshu besökt Sverige vid fem tillfällen. Det första
skedde 1975 och är något han minns väldigt väl.

– Mitt första intryck av Sverige var att människorna
var väldigt långa. (skratt)

– Jag var i Sverige och instruerade och efteråt ansåg jag
Sverige som en kompanjon, så att säga. Som jag sade, vi har
ett väldigt bra och djupt utbyte av varandra som jag är
tacksam för.

Doshu, som är en mycket upptagen man, tackar artigt
för stunden. Han avslutar med att säga att ungefär 100.000
människor i Japan tränar aikido, och blir lite glatt förvånad
när han får reda på att den motsvarigheten i Sverige är
ungefär 5000 idrottare.
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– Hur många människor bor i Sverige, åtta miljoner?
Då är femtusen utövare bra, väldigt bra.

Hombu Dojo har fyra våningsplan och sammanlagt tre
dojos. I det som kallas den första dojon, där svenskarna för
övrigt graderades, hänger stora bilder på Doshus far och
farfar. Hombu är för övrigt ganska väl utsmyckad med tav-
lor och minnesbilder på den första och den andra Doshu.

Hombu Dojo - en oas
På en vägg hänger ett träningsschema gjord vackert i trä.
Annars är dojon sparsamt utsmyckad, och det är inte tal
om ge något burget intryck. Men luften är lätt att andas och
dojon utsöndrar en härligt hemtrevlig förnimmelse.

Vid roten av Tokyopulsens uppskruvade tempo känns
Hombu dojo som en utandningsplats, en oas. Inte undra på
att aikidokas trivs här.
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Mats Nilssons avsked är svårt att ta in
Publicerat 2015-01-19 av Jonathan Broberg

I helgen meddelade Mats Nilsson, via Helsingborgs Dag-
blad, att MMA-karriären – åtminstone den tävlingsaktiva –
läggs åt sidan. Och någonstans gör det mig ledsen att just
Nilsson tar beslutet, han hade behövts ett tag till.

Få idrottare jag har träffat har varit sådana tänkare som
Mats Nilsson. Få idrottare har den kommunikativa för-
måga som Nilsson. Och ännu färre kommer lika långt i sitt
idrottande som Mats Nilsson.

Det blir ett stort tomrum som han lämnar efter sig, lite
som när ett träd inte längre orkar bära sina grenar. Nilsson
var en av världens främsta i submission wrestling, många
gånger också världens bästa, så att han provade lyckan i
MMA var en ren nödvändighet när det kommer till idrotts-
liga utmaningar.

Flera gånger stod Mats på Kampsportsgalan och tog
emot pris och höll välformulerade tacktal. Jag kommer nog
att mest minnas just det – hans alltid lika finurliga svar på
frågor och hans otroliga kompetens inom grapplingen.

Det finns tidender som kommer till oss, och det finns
de som tas ifrån oss. Det är därför essentiellt att våga be-
vara minnen, inte enbart de allra bästa. Jag minns när jag
åkte till Halmstad för att se på SM-tävlingar där och Mats
var den givne favoriten, men förlorade i semifinal. Många
hade deppat ihop, men Mats lyfte sin motståndare upp i
luften och ställde sig in i hyllningskören efteråt.

Det ser man inte så där våldsamt mycket av i en
idrottstid där segrar blir alltmer eftersökta och förluster
rent av kan innebära en trasad karriär. Men Nilsson var
inte rädd för det andra kanske skulle ha tänkt till om.
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Mats Nilsson på Kampsportsgalan 2011. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Det var därför som han kunde komma tillbaka, mot
alla odds, och fixa sig ett UFC-äventyr trots förlusten mot
den svenske konkurrenten Tor Troeng. Ty, förluster kan
vara mer vitala än vissa segrar.

Jag kommer självklart att också sakna Mats. Det gör
man ju när det handlar om extraordinära människor som
så uppenbart bjuder på sig själva. Och även om jag är täm-
ligen säker på att våra vägar kommer att korsas på något
vis igen (jag menar, hallå, det är kampsport och ingen an-
nan idrott vi pratar om, här blir våra stjärnor aldrig för
gamla för att inte vara uppskattade och välkomna) kan jag
ändå inte komma ifrån att det känns lite skevt att inte få
bevittna Mats mer där han ändå är som allra bäst – i buren
eller på tävlingsmattan.

Det ska också sägas att Mats alltid bistått oss på kan-
sliet hjälp när så har behövts och Mats kommer alltid vara
en väldigt uppskattad personlighet bland oss på Ölands-
gatan, det vet jag att jag sannerligen inte är ensam om att
tycka.

Det är som Tomas Andersson Wij skrev: ”Den dörr jag
måste öppna, kan bara öppnas inifrån”. Och Mats öppnade
verkligen sina dörrar, men lät också folk kliva in över trös-
keln.

Vi bugar och bockar för de otaliga minnen du givit oss,
Mats!
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Janni Larsson lägger elittävlandet åt sidan
Publicerat 2015-04-23 av Jonathan Broberg

En av svensk kampsports största stjärnor de senaste åren
Janni Larsson lägger tävlandet åt sidan. Den regerande
dubbla världsmästarinnan i jujutsu och BJJ meddelade sitt
beslut i dag.

– Jag känner att det är dags, det är ett beslut jag har ta-
git över lång tid, skriver hon i ett sms till budokamp-
sport.se

Det var under 2014 som Janni Larsson, 27, lyckades
vinna dubbla VM-guld, ett i BJJ (brasiliansk jujutsu, som
svartbältare) och ett i jujutsu i ne wazadelen.

I och med VM-guldet i BJJ blev hon historisk som för-
sta svenska svartbältare att bli världsmästare. Och hon har
haft flera stora banbrytande framgångar än så.

2013 blev hon av misstag under German Open upp-
skriven i herrklassen. Efter att ha frågat om hon ändå kun-
de få tävla där blev hon tvåa i den prestigefyllda tävlingen.
Dagens besked att hon lägger av med tävlandet har att
göra med hennes privata situation, där hon vill kunna
lägga allt fokus på sin framtida läkarkarriär.

– It is with mixed feelings I am writing this because I
have great love for jiujitsu, but the stress from training,
competing and studying to become a doctor has taken a toll
on me.

– I will always train jiujitsu, but I am done competing
at the top level. Now it is time to focus on other aspects of
my life, skriver hon på sin Facebooksida.
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En otroligt tung förlust
I det här förbundet, där våra idrottare tyvärr inte har sam-
ma chans att livnära sig på sin idrott som i många andra
förbund, har jag lärt mig att smällar likt den som briserade
idag kan komma. Janni Larsson, den dubbla regerande
världsmästarinnan som ska fylla 28, slutar med elittävlan-
det. Och själv sitter jag med tom blick, nära till tårar.

Medan vi ser våren ta ett allt tydligare grepp om klima-
tet har en av svensk kampsports allra största profiler och
stjärnor tagit ett annat sorts grepp än det fotlås vi vant oss
vid.

Idag meddelade Janni Larsson att hon slutar elittävlan-
det, bara 27 år gammal. Hennes begynnande nya läkar-
karriär tar upp så mycket tid att Janni inte orkar driva en
elitträning vid sidan om studerandet längre.

Även om jag sitter här lite smått chockad och undrar
vad som hände nu, är beslutet naturligtvis ett klokt sådant.
Inte utefter de idrottsliga premisserna, men kampsporten
klarar i svallet efter Ringholmeran inte att ställa mat på
bordet till våra idrottare. Och det är ju däri hennes beslut
till största del ligger.

Och medan politikerna svamlar om nya arenor för lag-
sporterna, där Riksidrottsförbundet förvånansvärt högljutt
hjälper till att skrika, ser jag bara med tårfyllda ögon hur
flera av våra idrottares karriärer abrupt tar slut för att inga
eller väldigt ringa likvida medel står till tjänst. Något var-
ken RF eller politiker bryr sig ett uns om.

Men vårt förbund har också ett stort ansvar. Allt för
länge stod det här förbundet, och det irriterar mig något
fruktansvärt, med mössan i hand, bugade och bockade in-
för överheten att man fick finnas till – och så blev man to-
talt överkörda på många plan.

Idag sveper andra vågor in över kampsportslandet,
men tyvärr har tidvattnet ännu inte hunnit bli tillräckligt
högt.

Janni Larsson är en underbart härlig idrottare. En pro-
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fil. En personlighet. Jag kan bara med ett brett och stort le-
ende se tillbaka på den tid jag har haft förmånen att jobba
lite medialt med Janni. Hon har verkligen spräckt en del
barriärer med sitt varma leende och sina kloka ordval.

Som idrottare lämnar Janni också ett stort svart hål. En
dubbel världsmästarinna, en historisk sådan, och bara 27 år
gammal. Hon hade kunnat vinna otaliga medaljer till, men
jag förstår helt och fullt att hon väljer att satsa på sin yrkes-
roll.

Jag kommer att sakna Janni Larssons självsäkerhet,
hennes fantastiska förmåga att komma till avslut i matche-
rna, allt som oftast via favorittekniken fotlås.

VM i jujutsu i Paris, då Larsson vann VM-guld, var en
ynnest för mig att få bevittna. Något jag stolt kommer att
berätta vidare. I generationer efter denna.

Och då kommer jag troligen fälla tårar, andra sorts tå-
rar än de som jag kämpar för att hålla tillbaka nu. För alla
världens tårar faller inte enbart av ondo.
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Att vara bättre än andra för att få spela
Publicerat 2015-12-09 av Jonathan Broberg

Vinden snuddar vid livets kalufs. Starka har de sena sven-
ska höststormarna varit. Först kom Gorm, sedan kom en
idrottsstorm. Det finns vissa sår som tiden inte läker, sår
som är för djupa.

Ibland när vi söker yttre svar kan det vara enklast att
ställa frågorna inåt. Vi alla bär på fler erfarenheter än man
kan ana, och ja – jag får nog säga att jag har varit med om
både det ena och det andra, när det gäller idrott.

Jag kommer från en familj, som då bodde på en fin
adress i Stockholm, utan att för den skull vara välbärgad på
något sätt. I vår familj har idrotten alltid varit en enande
kraft, och när vi ska göra något tillsammans är det inte säl-
lan som vi skaffar hockey- eller fotbollsbiljett och går iväg
och bara låter oss hänföras.

Min mamma var en gång en lovande handbollsspelare,
men min syster var faktiskt ännu mera lovande. Min far
var en stor hockeytalang ett tag, jag själv var inte riktigt där
talangmässigt. Men i fotboll var jag familjens främsta. Det
blev jag också i pingis. Jag fuskade mig igenom ett par
tennispass, några golfsäsonger och spelade bandy på is i
Hagalund ett år.

Idrotten var, och är fortfarande för mig, något av det
viktigaste jag har. Men så har det faktiskt inte alltid varit.

En tonårssommar förändrades allt. Jag ramlade på en
sprängsten och skar upp mitt vänstra knä fullständigt. Det
blev starten i min negativa idrottsresa. Djurgården, som
varit min förening sedan fyra års ålder (då mamma drog
med mig till Engelbrektskolan för fotbollsskola), ville plöts-
ligt att jag skulle träna med ett annat lag, för att som de sa
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få igång knät och matchtempot igen. Sedan skulle jag vara
välkommen tillbaka. Jo, tjena!

Och i hockeyn slussades jag från DIF till Sundbyberg,
ett lag fullt av svartgula antagonister där jag inte sällan fick
freda mig med bara knytnävar på träningar. Jag trivdes
aldrig i Sundbyberg, blev bänkad och efter att jag i frustra-
tion sänkt tränarens son på en träning kom jag aldrig till-
baka dit igen.

Hela min idrottsliga uppväxt har handlat om tävling,
om att vara bättre än andra för att få spela. För det mesta
klarade jag av det, för det mesta var jag faktiskt bättre än de
flesta. I både hockey, fotboll och pingis.

Men ju längre upp i åren jag nådde desto fler av mina
gamla lagkompisar lämnade. Ibland var jag för liten för att
förstå varför, idag vet jag att några av dem helt enkelt an-
sågs vara för dåliga för att passa in.

Idrottens fostran är på många sätt en verklighet, men i
en hel del avseenden en illaluktande myt. När vi inom vårt
lag (främst hockeyn) började slåss, bokstavligt talat, om
våra platser i matchtrupperna hade det gått för långt.

Jag valde att lämna Djurgården för gott som spelare –
i både fotbollen och hockeyn. Jag gick till Brinken i hockey,
där många av mina gamla kompisar från tidig DIF-era
hade samlats, och jag tog mig till Värtan i fotbollen, där
också forna DIF-spelare hade roligt tillsammans.

Mina två sista hockeysäsonger i livet – de i Brinken –
blev mina vackraste. Fotbollen höll jag i längre.

Jag spelade under universitetstiden i Örebro i ett divi-
sion 4-lag. Och där trivdes jag. Väl hemma i Stockholm
igen började jag spela med Vasastans BK, som då var ny-
startad och harvade i division 8 – mest bara för att ha roligt.

Ja, jag blev på grund av min knäskada bortselekterad.
Och jag minns så väl när min dåvarande hockeytränare
Ove (glömmer aldrig den mannen) ringde hem till min far.

Vi satt i köket. Vi hade en fast telefon, som var vit, som
satt på ena gaveln i köket. På spisen kokade risgrynsgröten
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som mamma gjort själv. Pappa sade efter samtalet att ”jag
har något tråkigt att berätta”. Och så, bara så där utan vi-
dare, var jag inte längre Djurgårdsspelare.

Det tog mig många år innan jag började gå på ishockey
igen, även som supporter. Jag och pappa hade sett den nya
tidens hockey komma. Vi såg Djurgården vinna SM-guld
1991, med spelare i laget som Peter Nilsson, Thomas Eriks-
son, Håkan Södergren och Jens Öhling. Det var en lycklig
tid, möjligen utopisk - men fortfarande väldigt lycklig.

Idag har jag och DIF-hockey nästan försonats. Då och
då stöter jag fortfarande på min gamla tränare Ove i Ho-
vets innandömen. Och jag kan fortfarande få magknip av
det. I hans ögon dög jag inte som tonåring, och jag kan än
idag undra om jag hade dugt i livet i stort för honom, om vi
hade haft kontakt.

I en tid då lagidrotterna, fotboll och hockey, försöker
komma till bukt med selekteringsproblematiken, välkom-
nar jag de förändringar som nu är på tal. Jag tror att många
unga idrottare behöver mindre tävling, och fler tränings-
möjligheter i stort.

I kampsporten finns valmöjligheten. Du kan själv välja
om du vill träna eller tävla. Den valmöjligheten finns inte i
fotbolls- eller hockeyföreningarna. Allt handlar om att täv-
la, om att vinna eller förlora.

Jag tror att kampsporten står för något som många an-
dra idrotter hade haft nytta av att studera noga. Här finns
faktiskt väldigt mycket att lära.

För även om jag vagt minns att vi i Djurgårdens P-81-
lag vann den prestigefyllda Arvika fotbollscup under sent
80-tal, kan jag än idag le åt när vi i den lilla skola vi över-
nattade i lekte ”burken” sent in på kvällarna. Alla var med,
alla hade kul - tillsammans.

Ty många är mina fina minnen från fotbolls - och hock-
eytiden, som inte alls egentligen har så värst mycket med
vare sig fotboll eller hockey att göra.
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MMA dansar in i det svenska folkhemmet
Publicerat 2015-03-10 av Jonathan Broberg

Det är bråda dagar för Simon Sköld. Efter att ha varit på
gränsen till att röstas ut ur Let´s Dance förra veckan tar nu
MMA-idrottaren nya tag mot fredagens program. Och han
tycker sig se en hel del likheter mellan MMA och dans.

– Det är mycket detaljträning, och hård träning, säger
han till budokampsport.se.

På fredag är det åter dags för MMA-idrottaren Simon
Sköld att bege sig ut på dansgolvet i TV4. Och det faktum
att ett av Sveriges mest sedda program har med en MMA-
kämpe hör inte till vanligheterna.

Simon Sköld känner av pressen.
– Att stå där i fredags och inte veta om man kommer

vara kvar eller åka hem, det var en hemsk känsla. Efter en
match kan man ändå känna hur domslutet kommer att gå.
Här hade jag inte en aning.

Han berättar att det finns många likheter mellan dan-
sen och MMA.

– Jag tycker det är minst lika många likheter som skill-
nader. I dansen, precis som i MMA, är det väldigt mycket
detaljträning. Jag tror jag kan dra nytta av mitt tävlings-
psyke i dansen och att jag inte har några problem att träna
i stora doser. Däremot är hållningen en stor skillnad. I dan-
sen är jag mer framåtroterande och det kan lätt bli lite
stappligt.

"Mer otäckt att dansa än att fightas"
Att kampsport och MMA har varit omtvistat och förenat
med en del elaka tungor och vikande blickar är inget Si-
mon känner av ifrån Lets Dance-gänget.
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– Många, både bland deltagarna och runt programmet,
tycker att det är jättekul med MMA. Det är klart att jag har
fått lite frågor om det inte är otäckt med MMA. Men för
mig är det betydligt mer otäckt att dansa än att fightas.
Utröstningen var som sagt något av det värsta jag upplevt.

På fredag väntar en tango för Simon och det ser han
fram emot.

– Ja, det blir kul. Det är första gången som man faktiskt
får lyfta sin partner, annars har man alltid behövt ha en fot
i golvet. Så det ser jag fram emot.

Så vi kan förvänta oss ett och annat kast?
– (Skratt) Nja, partnern ska ju landa snyggt också…

Simon Sköld på Superior 8. Foto: Jonathan Broberg.
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SB&K växer – nu över 41 000 medlemmar
Publicerat 2015-10-15 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet fortsätter att växa.
För ett tag sedan steg medlemsantalet över 41000 medlem-
mar, närmare bestämt 41476.

– I tider då idrott överlag tappar medlemmar fortsätter
vårt förbund att växa och det känns väldigt bra, säger Ge-
neralsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

Mona tror också att kampsporten blivit mer rumsren i
folks ögon, vilket medfört att allt fler vill träna.

– Förbudshotet kring kampsport har svalnat rejält, all-
mänhet och media behandlar numera kampsport som vilka
andra idrotter som helst och det klart att det förenklar saker
och ting.

– Att kampsporten växer beror delvis säkert på den
livsstil våra idrottare erbjuds hos oss, där man kan träna
hela livet – och där du också sent i ålder kan komma i gång
och träna. Dessutom finns ingen selektering i unga åldrar –
träningen är helt och hållet individanpassad och alla som
tränar är lika viktiga och du kan komma och gå som du
vill. Det förenklar din egna träning och det passar nog bra
så som samhället ser ut idag.

På fem år har Svenska Budo & Kampsportsförbundet
ökat från drygt 34.000 medlemmar till över 41.000, en ök-
ning med över 1000 nya medlemmar per år.

– Det är inget annat än oerhört glädjande och väldigt
häftigt. Det är hela kampsportsfamiljen, från den ideella
ledaren till föräldrar till idrottaren som ska sträcka på sig.
Detta är vår framgång, något vi åstadkommit tillsammans
och något som vi alla ska vara väldigt stolta över. Stolta, ja
– men inte mätta.
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Vilken vår, Sanny!
Publicerat 2015-03-23 av Jonathan Broberg

Sanny Dahlbeck detroniserade i helgen britten Jordan Wat-
son i en stormatch i Manchester och det är bara att konsta-
tera: Sanny Dahlbeck är återigen på väg att etablera sig i
thaiboxningens absoluta finrum.

När de flesta av oss sitter och undrar vart våren tog
vägen sitter nog Jordan Watson i Manchester och undrar
vart världen är på väg.

Sanny Dahlbeck är förvisso en mardrömsmotståndare
för nästan vem som helst i thaiboxningsvärlden (fråga bara
Sato) men att britten på hemmaplan skulle bli golvad tre
gånger av den svenske virtousen hade nog ingen räknat
med.

Ja, Sanny Dahlbeck är tillbaka i vinnarsits och rykten
gör gällande att han kanske aldrig varit bättre än nu. Det är
därför onekligen oerhört glädjande att Sanny också är till-
baka i landslaget och att han tar sikte på hemma-VM i Jön-
köping nästa år.

Nu är svensk thaiboxning inte precis brandskattad på
världsstjärnor, men Sanny Dahlbeck är inte enbart en stjär-
na i ringen – utan också någon som svensk thaiboxning
kan bygga ett vida intresse runt.

Nu har han på kort tid avhandlat Sato på nytt och Wat-
son och kan titulera sig Yokkaomästare. Två väldigt tunga
segrar på årets fyra (snart) inledande månader. Vart ska
detta 2015 sluta?

Sanny Dahlbeck är en av de största svenska thaibox-
ningstalanger detta land någonsin fått fram. Att han nu
också levererar på en väldigt hög nivå är på sätt och vis
både kombinerad glädje och lättnad.
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För det har inte alltid enbart varit spikrakt uppåt med
Dahlbecks utveckling, även om han på sätt och vis är ett
underbarn.

Det blir onekligen spännande att se vad nästa anhalt
av Sanny-tåget blir.

Sanny Dahlbeck i en för honom alltmer vanlig position. Foto: Jonathan
Broberg.
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Vill inte kalla det en comeback
Publicerat 2015-04-10 av Jonathan Broberg

Lite överraskande ställde Nils Widlund upp i SM i sanshou
för ett par veckor sedan. Och imorgon fortsätter Widlund
sitt tävlande och är anmäld till Allstyle Open.

– Jag gör ingen seriös satsning som förut, utan jag blev
helt enkelt lite sugen på att gå upp i ringen igen bara, säger
han till budokampsport.se.

I morgon är det dags för den traditionstyngda kamp-
sportstävlingen Allstyle Open, som arrangeras för 45:e
gången. En av de stora överraskningarna i startfältet är Nils
Widlund, som fortsätter sitt (temporära?) tävlande efter
guldet i SM i sanshou härom veckan.

Men att tro att Widlund åter satsar är att tro på för
mycket.

– Nej, jag vill inte kalla det en comeback. Jag gör ingen
seriös satsning som förut utan jag blev helt enkelt lite su-
gen på att gå upp i ringen igen bara.

Vad Widlund vill ha ut av tävlingen säger han själv är
att kunna njuta utan någon prestige.

– Letar efter svaret om jag ”still got it”. (skratt) Nä, fak-
tiskt inte. Jag tar den här tävlingen på uppstuds och har
ingen prestige. Jag går upp två viktklasser från min vanliga
viktklass, så jag kan stå och njuta med en chipspåse på
invägningen. Jag är mer mån om att faktiskt se det som en
rolig grej och inte blodigt allvar. Jag går självklart in med
inställningen att vinna, men jag vill inte tappa bort mig
med att känna press och bli begränsad av den anledningen.

Nils, vad betyder Allstyle för dig?
– Allstyle var min första riktiga tävling och jag debute-

rade 46kg tung 15 år gammal år 2001 och jag har varit med
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tolv gånger. Det är min hemmatävling kan man säga, jag
startade min karriär här och jag kommer med stor sanno-
likhet avsluta min karriär när jag är 67 år gammal eller nåt.
Jag har många roliga minnen ifrån Allstyle. Allt ifrån att få
min egen käke avsparkad till att ha en av mina lyckligaste
stunder.

Vad tror du om flytten från Solnahallen till Eriksdals-
hallen?

– Jag tycker det är kanon då jag bor ett stenkast bort,
vinner jag har jag bärs på kylning tre minuter bort! Jag
tycker det är gött att det är mer centralt och att fler polare
kan ”ha vägarna förbi” och se spektaklet.

Så, vad ser du mest fram emot med morgondagen?
– Ja, det är väl den där bärsen då…
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En vinst att ha Reza tillbaka
Publicerat 2015-10-24 av Jonathan Broberg

Dublinpubliken sjöng. Reza Madadis ökenvandring avslu-
tades samma stund som han vandrade in mot UFC-buren
igen. Matchen blev tuff och svår och nordirländaren Nor-
man Parke dömdes enhälligt till segern, men ibland är
också förluster segrar.

Det var på många sätt en smått surrealistisk syn att åter
se Reza Madadi kliva in i en UFC-bur. Hur man än vrider
och vänder på orsaken till hans frånvaro måste jag erkänna
att jag verkligen har saknat Reza Madadi i burarna.

Energin. Den lite oortodoxa stilen. De alltid lika bril-
janta invägningarna och det patenterade skriket. Ja, ingen
kan beskylla Madadi för att vara en blek karaktär. Och
ingen kan ta ifrån honom hans resa tillbaka till finrummet.
Det är bara det imponerande.

Matchen mot Norman Parke blev en ganska tillknäppt
historia där Madadi febrilt sökte nedtagningsöppningar i
nordirländarens väldigt täta defensiv. Matchen behölls,
kanske något förvånande, mesta dels stående och i boxn-
ingen var Parke lite mer vägvinnande, utan att för den
skull skapa någon stor oreda.

Några gånger fick Madadi ner Parke på golvet, men
lyckades aldrig tyvärr skapa sig själv utrymmet att bygga
upp någon hotande teknik därefter.

Ingen av de båda var tillsynens särskilt nära ett avslut,
och matchen gick tiden ut och där dömdes alltså nord-
irländaren till segrare.

Personligen hade jag så klart gärna sett Madadi vinna,
men denna kväll var jag mest glad åt att bara konstatera att
jag fick se honom i UFC ännu en gång.
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I en tid där den gyllene svenska MMA-generationen
allt mer uttunnats (Mats Nilsson, Akira Corassani, Tor Tro-
eng, Papi Abedi, Besam Youssef och Niklas Bäckström har
alla på ett par år lämnat UFC) behövs Reza Madadi mer än
någonsin.

Även om Madadi säkerligen åker från Irland lite besvi-
ken är jag ändå glad över att han är tillbaka i de stora are-
norna.

Reza Madadi spexar på Kampsportsgalan 2013, med Folkets pris -
Guldtsuban i sin hand. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Sveriges färske UFC-domare
Publicerat 2015-06-30 av Jonathan Broberg

Utvecklingen för Sveriges nye UFC-domare, som under
midsommarhelgen i Berlin blev förste svensk att döma
UFC-matcher utomlands, har gått fort. Men Kevin Sataki
har varit med i kadettlandslaget och seniorlandslaget i ka-
rate, blivit tillfrågad att representera USA:s landslag och
utbildade sig till stuntman. Nu är Kevin Sataki, 37, egenfö-
retagare och UFC-domare.

– Det är hur kul som helst att få vara runt kampsport-
en, som varit en så stor del av mitt liv, säger han till budo-
kampsport.se.

Det var för några år sedan som Kevin var på en MMA-
tävling som åskådare och undrade hur man kunde bli
MMA-domare.

Intresset, och engagemanget, för kampsport har präg-
lat Kevin Satakis 37-åriga liv, så han hörde av sig till dom-
aransvarige Jesper på MMA-förbundet som förklarade hur
det ser ut med domarutbildning och så vidare.

Kevin bekostade själv sin utbildning, åkte till Göte-
borg, och fick så småningom börja döma shootfighting-
matcher. När det föll väl ut blev det amatör-MMA och tills-
lut, fyra år efter samtalet med Jesper, är Kevin Sataki Sve-
riges kanske hetaste MMA-domare – om inte annat är han
numera historisk som den förste svensk att döma UFC-
matcher utomlands.

– Jag har jobbat hårt för att komma hit, det har varit en
rolig resa, men det är verkligen inget för den som söker ri-
kedom eller berömmelse.
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Studerade till stuntman i Australien
Kevins blick, hans förmåga att placera sig och den kvicka
uppfattningen har varit egenskaper som lyst i burarna han
dömt i.

– Alltså, jag vill att fighters ska känna sig trygga när jag
dömer. Dels med att min bedömning är rättvis men också
att de känner att jag sätter högsta prioritet på deras säker-
het. Hittills har jag fått väldigt fina ord från folk.

Kevin har kampsport i blodet. Hans far drev en känd
karateklubb i Vårby gård och Kevin själv var en stor talang
i just karate och var bland annat som ung uttagen till
kadettlandslaget.

– Jag har själv tävlat på mattan, jag vet hur orättvist det
ibland kan vara med färgade domslut. Som sextonåring
kom politiken emellan mig och ett SM-guld. Min far drog
inte jämnt med de som styrde i förbundet och jag dömdes
bort i SM-final, och grät i omklädningsrummet. Det sades
sedan till mig att jag förlorade matchen på grund av min
far.

– Kanske har just det präglat mitt sätt att döma. Jag vill
aldrig vara orsak till att en tonåring sitter och gråter på
grund av ett uppenbart felaktigt domslut.

Kevin lämnade så småningom Sverige. Han flyttade
till USA och gick på college, och imponerade så mycket i
sin karate att USA ville att han skulle representera det lan-
det, som emellertid strandade på grund av hans svenska
medborgarskap.

I USA kom Kevin i kontakt med filmindustrin och kort
därpå gick flyttlasset vidare till Australien och en stunt-
manutbildning. Kevin började älska livet och utbildningen
gick suveränt. Han blev rekommenderad till Universal stu-
dios i Tokyo, men under uttagningar dit drog han dess-
värre av sitt korsband i ena knät och både stuntman-
drömmen och kampsportandet fick ett abrupt slut.

– Det var mitt livs tyngsta tid. Jag tyckte jag hade allt
emot mig. Så jag flyttade helt enkelt hem till Sverige igen.
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Kevin engagerade sig mycket i Superior Challenge-
galorna och har hela tiden varit runt kampsporten, även
om han själv inte kunnat satsa på grund av sina sviter från
bland annat krosbandsskadan.

– Så när jag hittade domarsysslan hittade jag också ett
naturligt sätt för mig att ge tillbaka till kampsporten och
vara nära den. Just nu är det helt fantastiskt roligt.

Hoppas få döma titelmatch
Kevin dömde en match på den redan nu klassiska Tele-2-
galan och fick således döma tre matcher på UFC-galan i
Berlin. Nästa uppgift blir MMA-VM i Las Vegas.

– Det är väldigt mycket som händer just nu, men det är
roligt. Fightplay.tv har stöttat mig en hel del och kommer
att göra reportage, sånt är man inte van vid. När det gäller
det idrottsliga hoppas jag att jag någon gång får döma en
titelmatch i UFC, det hade varit skithäftigt.
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”Betydelsen för HEMA är enorm”
Publicerat 2015-08-27 av Jonathan Broberg

I helgen avgörs SM i HEMA, Historical European martial
arts, i Uppsala. SM:et är historiskt, i dubbel bemärkelse, då
det är sportens första svenska mästerskap någonsin. An-
ders Linnard från Göteborg har varit en stark HEMA-pro-
fil i över tio år och han ser fram emot helgen.

– Det känns faktiskt helt fantastiskt att få ha SM-täv-
lingar, säger han till budokampsport.se.

Det var för två årsmöten sedan, 2014, som HEMA val-
des in som ny idrott i Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet. Nu till helgen är det så dags för nästa milstolpe i
HEMA-historien, SM i Uppsala.

– Jag minns att vi redan 2003, när jag startade GHFS
(Göteborgs Historiska Fäktskola), pratade om SM. Vi inom
HEMA har haft stora ambitioner och satsat långsiktigt och
nu är vi här, det känns helt fantastiskt.

Betydelsen för HEMA att ha ett SM är väldigt stor, tror
Anders.

– Det betyder självklart väldigt mycket för oss, dels för
oss som tävlar men också dels hur vi uppfattas utifrån. Ett
SM är en kvalitetsstämpel för hela vår verksamhet.

Hans egna mål med SM är också det glasklart.
– Jag hoppas kunna bjuda på vacker fäktning och göra

det absolut bästa jag kan. Lyckas jag med det hoppas jag
självfallet att det räcker till medaljplats. Men ett uttalat mål
om att vinna SM, det har jag inte, även om jag har en bra
chans i Långsvärd.
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Historiska SM-vinnare i HEMA
Publicerat 2015-08-30 av Jonathan Broberg

För en liten stund sedan avslutades SM i HEMA, Historical
European Martial Arts, i Uppsala. Det var HEMA:s första
SM någonsin och känslorna svallade därefter.

Göteborg dominerade grenen Långsvärd med dubbla
guld på dam- och herrsidan via Anders Linnard och Julia
Yli-Hukka. Dennis Ljungqvist från Kungshamn vann i
Sabel och Andreas Isaksson tog hem Rapir-grenen.

– Det här var mitt livs bästa seger, vårt första SM nå-
gonsin, det känns otroligt häftigt, säger Anders Linnard till
budokampsport.se.

Det var ett fartfyllt och känslostarkt första SM i HEMA
som avgjordes i Fyrishov i Uppsala. Allra mest dramatiskt
blev det i damernas final i Långsvärd, där sudden death
tillämpades.

Julia Yli-Hukka från Göteborg var storfavorit till gul-
det. Men klubbkamraten Veronica Odsvik närmast chock-
ade Yli-Hukka i den första ronden, som hon vann.

I den andra kom Yli-Hukka tillbaka och knep ronden
överlägset. Då trodde man att Odsvik hade lekt romen av
sig. Men den tredje ronden blev helt jämn och guldet kom
att avgöras i sudden death. Där fick Yli-Hukka in en kon-
tring som gav henne det första SM-guldet någonsin på
damsidan.

– Det är obeskrivligt. En fantastisk känsla. Jag var
supernervös inför finalen och kom helt fel in i den i första
ronden. Veronica är extremt skicklig, så jag är glad över att
jag kunde vända matchen. Det här betyder så otroligt
mycket för mig, sade hon tårögt efter finalen.
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"Svårt att sätta ord på betydelsen"
Herrarnas Långsvärd blev också en hel-göteborgsk tillställ-
ning där veteranen och HEMA-pionjären Anders Linnard
vann över Jonathan Wilkins i två raka rondsegrar.

– Jag har faktiskt svårt att sätta ord på betydelsen av att
vinna det första SM:et. Jag började tävla i HEMA för nio år
sedan och redan då drömde man så klart om att kunna
vinna ett svenskt mästerskap. Nu hände det och jag är otro-
ligt glad och stolt för det. Det här är tveklöst mitt livs bästa
seger.

Dennis Ljungqvist från Kungshamn vann guldet i
Sabel, och Ljungqvist blev något av SM:s kung med ett
brons i både Långsvärd och Rapir dessutom. Rapiren, för-
resten, vanns av Andreas Isaksson.

Julia Yli-Hukka tar SM-guld. Foto: Jonathan Broberg.
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Stor succé för Invicta-debutanten Kianzad
Publicerat 2015-07-15 av Eva Hedman

Den svenska talangen Pannie Kianzad gick under förra
veckan sin allra första match i Invicta, en av världens främ-
sta organisationer för proffs-MMA. Med träffsäkra vänster-
krokar och ett bra nedtagningsförsvar dominerade hon
matchen och vann på enhälligt domslut.

– Jag var bekväm i alla delar av matchen, säger Pannie
i vinstintervjun.

Det årliga evenemanget UFC International Fightweek
i Las Vegas bjöd den här gången på många svenska fram-
gångar, både i form av VM-medaljer i amatör-MMA och,
inte helt oväntat, en strålande Invictadebut för Pannie
Kianzad.

Pannie fick tidigt i rond ett in en hård vänsterkrok, vil-
ken sedan skulle bli signumet för större delen av matchen;
av de slag som utdelades hade Pannies krokar helt klart
bäst träffsäkerhet. Trots att motståndaren Jessica-Rose
Clark letade efter möjliga nedtagningar hela ronden blev
Kianzad ensam om att lyckas med en sådan och ronden
dömdes till hennes fördel.

Även rond två kantades av vänsterkrokar, välplace-
rade knän och nedtagningar. Väl på marken rullades det
runt en hel del när båda tävlanden letade efter lås, och mot
slutet av ronden var Pannie nära att fastna i ett armlås. Hon
tog sig dock loss och slutade ronden på toppen.

I rond tre slutade Clark av någon anledning att göra
nedtagningsförsök. Detta gynnade Kianzad som utan vi-
dare ansträngning kunde fortsätta att leda matchen mot en
säker vinst. Alla tre ronderna dömdes till svenskans fördel
och Pannie Kianzad vann således på enhälligt domslut.
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–  När jag känner mig bekväm blir det alltid bra resul-
tat. Idag kände jag mig bekväm i alla delar av mathen, sä-
ger en glad Pannie Kianzad till galans konferencier under
vinstintervjun.

Pannie Kianzad på Kampsportsgalan 2015, där hon blev Årets genom-
brott. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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VM i thaiboxning 2016 till Jönköping
Publicerat 2015-01-20 av Jonathan Broberg

Det är klart. Efter att flera städer kommit med bud om att få
arrangera VM i thaiboxning 2016 föll ändå valet tillslut på
Jönköping.

– Det var det bästa alternativet som vi fick, säger Da-
niel Norrgård, ordförande för Svenska Thaiboxningsför-
bundet till budokampsport.se.

Att Sverige skulle få arrangera VM i thaiboxning har
varit klart en längre tid. Men idag togs ett formellt beslut
att det blir staden Jönköping som får det åtråvärda kamp-
sportsevenemanget.

Daniel Norrgård, ordförande för Svenska Thaibox-
ningsförbundet, är nöjd med beslutet.

– Dels värmer det ett småländskt hjärta att VM hamnar
i Jönköping, men tillslut var det avgörande vad Jönköping
faktiskt kan erbjuda. Och det var den bästa lösningen för
vår del, så det är oerhört positivt.

Det blir ett av de största kampsportsarrangemangen
som någonsin landat i Sverige som kommer i maj 2016.
Kinnarps Arena blir VM-arenan.

– Det kommer naturligtvis ha stor betydelse för svensk
thaiboxning, men även för svensk kampsport överlag. Vi
visar att våra största internationella tävlingar är väldigt
attraktiva och det har ju om inte annat städernas stora in-
tresse visat under den här resan.

Svensk thaiboxning förfogar över en rad stora interna-
tionella stjärnor, bland annat är Isa Tidblad Keskikangas
och Susan Kariuki regerande världsmästare, Alex Tobias-
son Harris innehar proffsbältet i organisationen WMC och
Sofia Olofsson är regerande europamästarinna.
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Sveriges medaljskörd i MMA-VM
Publicerat 2015-07-13 av Eva Hedman

Nu är VM i MMA över för den här gången och Sverige tog
med sig hela fyra medaljer hem: tre silver och ett brons.

”På det hela taget är jag väldigt stolt över alla våra
svenska landslagsfighters. Man är en vinnare bara man går
in i buren i den här sporten, och de erfarenheter vi skaffat
oss här i Las Vegas kommer vi kunna förvalta inför EM i
Birmingham under november,” skriver teamleader Anders
Ohlsson i en artikel på fightermag.se.

Trots hårt motstånd och en del otur i detta mästerskap
lyckades Sveriges landslag ta med sig hela fyra medaljer
hem. Anja Saxmark och Serdar Altas (-56,7 kg – flugvikt)
och Joel Moya (-65,8 kg – fjädervikt) kammade hem varsitt
silver och Lisa Engelke (-65,8 kg – fjädervikt) tog ett brons.

Teamleader Anders ”Taxi” Ohlsson har varit på plats i
Las Vegas hela mästerskapsveckan och är mycket nöjd
med de prestationer som gjorts. Nu ser han och laget fram
emot höstens EM.
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Medaljer på VM i ju-jutsu
Publicerat 2015-11-20 av Jonathan Broberg

Fredrik Widgren, 21, från Nacka vann bronsmatchen i VM
i Bangkok i herrarnas fight -77kg. Widgren rivstartade
matchen mot tysken Max Ryssel och ledde efter 15 sekun-
der med 7-1. Matchen slutade så småningom 13-6.

– Ikväll kan det nog bli en eller två öl, ler Widgren ef-
ter matchen till budokampsport.se.

Det blev aldrig någon riktig match om bronset i ju-
jutsu-VM:s -77kilosklass. Fredrik Widgren var helt enkelt
för bra för tysken Max Ryssel.

Redan efter ett par sekunder kom första svenska at-
tacken som renderade i poäng. Det följdes upp av några
snabba Widgrenkontringar och vips hade svensken ett 7-1-
övertag efter bara 15 sekunder.

– Så klart väldigt skönt med tidig ledning. Jag tyckte
ändå inte att jag hade helt kontroll på honom, så det var
kanske lite turligt att det gav så mycket poäng.

Tysken Ryssel försökte efter Widgrens drömstart att gå
på offensiven, men segern kändes aldrig hotad. Istället
kunde Widgren defilera hem bronset på slutet.

– Jag var enormt besviken efter förlusten mot Marty i
andra matchen. Jag var här för guldet och nu blev det brons
istället.

Direkt efter förlustmatchen var Widgren så besviken
att han övervägde att strunta i återkvalet.

– Ja, det var faktiskt väldigt tungt. Det var mina coach-
er som övertalade mig att fortsätta. Bronset känns som en
liten tröst men jag är ändå besviken på min prestation. Jag
var här för guldet. Men ett VM-brons är ändå helt okej
tycker jag.
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Nu är VM över och med det en lång tid av hård trä-
ning. Och Fredrik vet hur han tänker celebrera det.

– Det kan nog bli en öl eller två ikväll.

Svenskt VM-silver i jujutsu
Publicerat 2015-11-20

De svarade för sin bästa insats i VM under finalen i duo i
grenen ”showmix” och fick sin högsta poäng under VM i
just finalen. Men det presterade även spanjorerna Merina
och Fernandez, som vann guldet med 41,5-40,0.

– VM-silver känns ändå fantastiskt roligt, säger Malin
Persson till budokampsport.se.

I kvartsfinalen i VM i Bangkok skrapade Malin Persson
och Ronnie Stålebring ihop 36 poäng, i semin vann de på
38,5 och under finalen kom turneringens bästa insats med
40,0 poäng.

Trots det blev spanjorerna Merina och Fernandez för
svåra och vann en jämn och tät final med 41,5-40,0.

– Vi är otroligt glada över vår insats, strålar Stålebring.
Malin Persson fyller i:
– Fast det är ändå lite bittert att inte vinna guld, men

nej, jag är väldigt stolt över vår insats.
Det svenska duoparet har emellertid fortfarande en

chans att vinna ett VM-guld, då de också ska ställa upp i
den klassiska duomixen.

– Vi får ta guldet då istället, skrattar Persson.

VM-debut – och tredje bäst i världen
Publicerat 2015-11-21

William Seth-Wenzel, 18, från Nacka vann VM-bronset i
herrarnas -85kg fight. Det efter en sanslöst väl genomförd
match där tyske Christopher Müller inte alls hängde med i
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svängarna. Seth-Wenzel vann tillslut på full ippon.
– Känns så jävla skönt, säger han till budokamp-

sport.se.
William Seth-Wenzel satte gasen i botten från start i

bronsmatchen mot Christopher Müller från Tyskland.
Poängen fullkomligt rasade in efter att svensken lekt

skjortan av tysken.
– Jag ville komma ut offensivt och äga matchen. Det

kändes som det gick rätt okej, och jag kan inte tänka mig en
bättre genomförd bronsmatch.

För med halvminuten kvar fullbordades den fulla
ippon som gav 18-årige VM-debutanten Seth-Wenzel ett
brons.

– Det är helt fantastiskt. Det känns galet.

Diana Halldén klar för VM-final
Publicerat 2015-11-22

Diana Halldén från Jönköping är klar för VM-final i Bang-
kok efter en magnifik semifinalseger mot polskan Irena
Preiss i damernas ne waza, -70kg.

– Vet inte om något någonsin varit skönare, säger hon
till budokampsport.se, med glädjetårarna rinnandes nedför
kinderna.

Två gånger tidigare har Diana Halldén och polskan
Irena Preiss mötts. Båda gångerna har polskan vunnit.

Men när de båda möttes i semifinalen i jujutsu-VM i
Bangkok blev det tredje gången gillt för svenskan. Halldén,
som tillvardags arbetar som skolkurator, fick en öppning
till en armbar tidigt in i matchen. Och polskan klappade ut,
efter drygt en och en halv minut in i matchen.

– Jag kände att den satt, att den här kommer du fan
inte ur. Det är så sjukt skönt. Jag vet inte om något någon-
sin varit skönare.

Vägen till final för Diana Halldén gick först via kvarts-



9 6 Verksamheten 2015

final och där mötte hon Yara Kakish från Jordanien. Hall-
dén började matchen intensivt och sökte tidigt topposition.
Det blev ett ställningskrig där de båda följdes åt poängmäs-
sigt till det återstod ett par minuter.

Då fick svenskan till en topposition och kunde därifrån
arbeta på poänggivande tekniker och vann tillslut med 6-3.

Snöplig finalförlust för Diana Halldén
Publicerat 2015-11-22

Det blev en tät och tuff final i damernas ne waza -70kg.
Grekiskan Zafiria Panagiotarakou öppnade finalen i högt
tempo och blev tillslut för svår för Halldén. Finalen slutade
2-4.

– Jag gjorde vad jag kunde, säger hon till budokamp-
sport.se.

Grekiskan Zafiria Panagiotarakou skulle visa sig bli en
svår nöt att knäcka för Diana Halldén. Alltför svår.

Efter en stark grekisk inledning på finalen i Bangkok
fick Panagiotarakou med sig 4-0 in i slutminuten. Då hit-
tade Halldén en öppning via en passering som renderade i
en svensk reducering och nerv de sista sekunderna.

Men grekiskan höll undan och vann guldet. Halldén
fick nöja sig med ett silver och att den negativa trenden
mot polska banekvinnan Preiss bröts.

Helena Edfeldts sköna vrål – klar för VM-final igen
Publicerat 2015-11-22

Helena Edfeldt är klar för karriärens andra VM-final, efter
en underbar seger mot Martyna Bieronska från Polen. Ifjol
i Paris stannade det vid ett silver för Edfeldt, men nu är
Jönköpingstjejen ute efter gruvlig revansch.
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– Ja, nu jävlar, utbrister hon till budokampsport.se di-
rekt efter semifinalsegern i damernas ne waza -55kg.

Det blev en väldigt svängig och underhållande semifi-
nal med högt tempo med två fighters som ville gå på offen-
siven.

Polskan kopplade tidigt ett grepp om Edfeldt, och när
svenskan ställde sig upp hängde polskan i benen runt hu-
vudet på Edfeldt.

– Det var ingen fara, det var aldrig nära att hon fick in
benen mot halsen.

Och när Edfeldt sedan släppte ner Bieronska på mattan
igen var det istället Edfeldt som fick övertaget och kunde,
med drygt tre minuter kvar, arbeta in ett lås runt nacken, så
kallat "bow and arrow", som polskan enbart kunde klappa
sig ut ifrån.

– Det är en helt sjuk seger, så fruktansvärt skönt att få
chansen i en VM-final igen. Jag känner mig otroligt stark
och jag skulle nog säga att jag faktiskt är i mitt livs form.

Helena Edfeldts väg till finalen i VM i Bangkok inled-

Helena Edfeldts segervrål. Foto: Jonathan Broberg.
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des annars mot den luriga italienskan Jessica Scricciolo.
Matchen stod och vägde fram och tillbaka med litet övertag
poängmässigt för italienskan, även om Edfeldt, som vann
VM-silver ifjol, var den mer drivande.

Med bara sekunder kvar ledde Scricciolo med 3-2 men
som en blixt från en klar himmel hittade Edfeldt en öpp-
ning och fick till en kvittering till 3-3, och vann eftersom
domarna sedan ansåg svenskan – helt korrekt – vara den
mer offensiva matchen igenom.

I kvartsfinal stod Lea Farhat från Libanon för motstån-
det och nu hade Edfeldt fått luft under vingarna, och via ett
armlås vann avancerade svenskan tämligen enkelt vidare
till semifinal, som hon alltså också vann.

Helena Edfeldt vann VM-guld
Publicerat 2015-11-22

Efter en synnerligen stark VM-final är Helena Edfeldt Sve-
riges senaste världsmästarinna i jujutsu. Svenskan beseg-
rade den aviga ryskan Irina Kuprina efter att ryskan klap-
pat ut sig med knappa två minuter kvar av finalen.

– Så jäkla härligt, det är helt sjukt, jublar hon till budo-
kampsport.se direkt efter finalen.

Det blev en magisk helg i Bangkok för Helena Edfeldt.
Det som började så svajigt med seger i första matchen med
absolut minsta möjliga marginal slutade i svensk eufori.

Helena Edfeldt besegrade ryskan Irina Kuprina i dam-
ernas ne waza i -55kg på ett enastående vis. Matchen inled-
des minst sagt avvaktande där ingen av finalisterna ville
bjuda den andra på någon öppning.

De båda fick till och med varsin passivitetsvarning.
Men efter drygt en minut kom en första offensiv av ryskan
som försökte störa Edfeldt, men då passade svenskan på att
kontra och plötsligt hade Edfeldt kopplat greppet.
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Och 3,48 in i finalen kom så avgörandet. Edfeldt fick
tag i ryskan, satte henne i en teknik och då klappade hon ut
sig.

– Det är så jäkla härligt. Det är helt sjukt. Jag har verk-
ligen jobbat otroligt hårt för att nå hit. Jag ville inte komma
hem en gång till med ett silver.
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Kendo-VM i Tokyo
Publicerat 2015-04-28 av Jonathan Broberg

Maja Vågberg, 30, från Umeå är en av landslagsrävarna
numera. VM i kendo i Tokyo blir hennes sjätte stora inter-
nationella mästerskap. Det blir första gången hon tävlar i
Japan, och att få göra det i jättearenan Nippon Budokan
inför 15.000 åskådare blir en milstolpe i livet.

– Det är vår heliga graal, säger hon till budokamp-
sport.se.

Det är bara en månad kvar till VM i kendo i Tokyo.
Den stora budoarenan Nippon Budoka är slutsåld sedan
länge, över 15.000 åskådare väntas komma till VM.

Kendo i Japan är en av de största folksporterna. I Sve-
rige är kendo inte lika stort, det finns drygt 500 utövare. En
av dessa är Maja Vågberg, 30, från Umeå.

Hon är uttagen till sitt sjunde stora internationella
mästerskap. Trots den stora erfarenheten hon samlat på sig
blir Tokyo-VM något utöver det vanliga.

– Jag har hållit på med kendo i tio år, och även om jag
har varit i Japan förut har jag aldrig tävlat i Japan. Det kom-
mer bli jätteroligt och känns hur stort som helst. Det här är
vår heliga graal.

Vågberg ingår i det lag som ska ställa upp i lagtävling-
en under VM. Lagtävlingen är uppbyggd ungefär som ett
fotbolls-VM där lagen första tävlar i pooler om tre länder,
där vinnarna går vidare till ett slutspel.

Sverige har lottats i samma pool som England och Bel-
gien. Vinster där och troligen väntar då Japan i en första
slutspelsmatch.

– Jag tycker vi har bra chans att ta oss vidare från pool-
en, vi har bättre lag än både England och Belgien. Blir det
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sedan Japan, ja då ska vi klara oss undan den matchen utan
att förlora med 10-0, skrattar hon.

Samtidigt som Japan naturligtvis är jättefavorit under
hemma-VM tycker Maja att kendon runtom i världen,
framförallt i Europa, har utvecklats mycket de senaste åren.

– Jag tror faktiskt Japan får en rejäl match om guldet i
år. Både USA, Frankrike och Tyskland har väldigt bra lag.
Men det har också vi i Sverige, och svensk kendo är jätte-
mycket längre fram i utvecklingen nu än för sju år sedan då
jag första gången blev landslagsuttagen. Har vi en bra dag
vet man faktiskt aldrig vad som kan hända.

Maja, som till vardags arbetar som civilanställd inom
försvarsmakten, har tränat hårt inför VM. Bland annat ge-
nom löpträning.

– Jag gillar att springa och i höst kommer jag nog satsa
på en halvmara. Men nu är fokus helt på VM. Jag längtar
till att det hela börjar.

Micaela Ahlstam på kendo-VM i Tokyo. Foto: Jonathan Broberg.
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VM i Tokyo - landslagskaptenens största färd
Publicerat 2015-05-06

Micaela Ahlstam har länge varit Sveriges kanske största
kendoprofil på damsidan. Hon gjorde sitt första landslags-
framträdande redan 2003, i Tokyo om två veckor kliver hon
in i den största tävlingen, inför massiv publik, i karriären.

– Det blir något utöver det vanliga, säger hon.
Svensk landslagskendo har länge förknippats med

Micaela Ahlstam, 41, från Stockholm. Ahlstam gjorde sin
landslagsdebut 2003 och har sedan dess varit en viktig be-
stående grund i landslagsbygget under många år.

2008 utsågs hon till kapten för landslaget och om två
veckor är det dags för hennes femte VM-turnering. Men
den blir som ingen annan.

– Att VM går i Tokyo och i Nippon Budokan, det är hur
stort som helst. Senast VM gick i Japan tror jag var 1997, då
i Kyoto och inte alls lika hypat som nu.

VM i kendo hålls vart tredje år, och allt som oftast har
VM-tävlingarna genomförts lite i skymundan. Nu tar sig
VM in i det verkliga budonästet, Nippon Budokan i Tokyo
med plats för över 15.000 åskådare.

– Det är jättehäftigt. Det blir något utöver det vanliga
och bara det att det kommer komma mycket folk och titta,
det är vi inte speciellt vana vid. Det ska bli väldigt roligt.

Även om det blir en ny företeelse för Micaela räds hon
ändå inte den stora uppmärksamheten och den enorma
publik som väntas.

– Nej, jag har aldrig brytt mig så där om publik och så.
Man är så inne i sin egen bubbla, och jag kan inte säga att
det gör mig nervös. Snarare känner jag att det kommer att
bli en alldeles otrolig upplevelse och en härlig extra gnista.

VM i Japan blir sannolikt Micaela Ahlstams största täv-
ling. En tävlingsresa som började 2003, och som hon hop-
pas ska bli väl så framgångsrik som de övriga VM-turner-
ingarna i hennes idrottskarriär.
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– Jag har sett min lottning i poolen för den individuella
tävlingen och jag har stor chans att ta mig förbi den. Och
jag har fått en bra lottning, så jag stöter troligen inte på
någon japanska förrän i en eventuell kvartsfinal. Jag har ett
bra utgångsläge.

Även om Micaela gärna hade kommit hem med en
VM-medalj, är konkurrensen så pass hård att en medalj
vore en otrolig bragd.

– Under mina år i landslaget har Japan vunnit alla VM-
medaljer förutom en. Men det är klart, inget är omöjligt och
allt kan ju hända i kendo. Jag har bra chans att nå kvartsfi-
nal, och gör jag det är jag otroligt stolt.

I höstas lämnade Ahlstam Stockholm och Sverige och
bor sedan i september i Melbourne, där hon studerar poli-
tik, idrottspsykologi och sociologi. Studerandet, tillsam-
mans med en enträgen hälseneskada som hon ådrog sig i
februari, har hindrat hennes VM-förberedelser lite.

– Skadan har gjort att jag inte kunnat träna så mycket
som hade varit optimalt. I kendo är hälsenorna rätt centrala
och hade jag inte vilat och lyssnat på skadan, utan tränat på
i vanlig takt, hade det sannolikt inte blivit något VM för
mig. Men jag är frisk nu och jag vet att jag håller en hög
nivå, så jag har inte tappat något i själva kendon. Jag har
bara fått ändra träningsupplägget lite.

Micaela kommer också att tävla i lagtävlingen för Sve-
rige, där lottningen åtminstone i poolen ser överkomlig ut.

– Vi kommer att möta Belgien och Storbritannien. Det
är absolut inga lätta matcher, men vi har ett bra lag och går
vi inte vidare från poolen kommer vi vara rejält besvikna.
I första slutspelsmatchen möter vi med största sannolikhet
sedan Japan, och, ja, det blir en ruggigt häftig upplevelse
att få möta dem och under just detta VM.

Hon har varit med om mycket i sitt rikliga kendoliv,
kaptenen Micaela Ahlstam, men aldrig något som kommer
att likna VM i Tokyo. Inte undra på att hon längtar.
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Sverige skärrade självaste Japan för en stund
Publicerat 2015-05-31

Japan tågade självsäkert ut i den fullsatta och högljudda
Nippon Budokan, men Sverige tystade inledningsvis jap-
anska publiken – och när Göran Gutiérrez-Aranda kvitte-
rade till 1-1 i första matchen applåderades hans poäng och
oavgjorda match.

Match 1) Göran Gutiérrez-Aranda-Ryo Masuda (1-1)
Påhejad av ett fullsatt Nippon Budokan, nästan 15 000
åskådare, inledde Ryo Masuda offensivt mot Göran Guti-
érrez-Aranda. Men svensken försvarade sig bra och värde-
rade attacklägena väldigt klokt. Japanen kunde bara bryta
igenom en enda gång, och då blev det också en ledning.
Arenan kokade i det momentet. Med bara sekunder kvar
av matchen chockades Nippon Budokan. Gutiérrez-Aran-
das slutoffensiv ledde till en solklar träff och 1-1. Svensken
applåderades senare av publiken och blir sannolikt en av få
som tar poäng mot Japan.

Match 2) Ren Watanabe-Ryohei Yamada (0-1)
Efter den svenska chockkvitteringen i matchen innan var
det inte alls ett lika självsäkert japanskt lag längre och Ren
Watanabe gjorde också han en mer eller mindre perfekt
taktisk match. Japanen försökte, men hittade inga luckor.
Samtidigt hade Watanabe ett par fina attacker som mycket
väl hade kunna rendera poäng. Men i slutet av matchen
fick ändå Yamada utdelning och vann med minsta möjliga
marginal.

Match 3) Jimmy Cedervall-Yosuke Katsumi (0-2)
Att Japans seger i match 2 var viktig syntes tydligt i mat-
chen mellan Jimmy Cedervall och Yosuke Katsumi. Japa-
nen tog tag i taktpinnen, och även om Cedervall försökte
hålla bort attackerna, kom två poäng relativt snabbt in i
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matchen – och publiken i Nippon Budokan började så
smått att trivas med tillvaron igen.

Match 4) Josef Segerstedt-Masahiro Shodai (0-2)
Ett på gränsen till mission impossible för tekniske Josef
Segerstedt. Svensken var tvingad att vinna och det med 2-
0, vilket gjorde att han var tvungen att gå framåt. Det straf-
fade sig tillslut och mycket skicklige Masahiro Shodai kun-
de vinna med 2-0.

Match 5) Jun Yamazaki-Sho Ando (0-2)
Japan hade redan säkrat segern inför den sista matchen och
en avslappnad Ando fick svensken lite dit han ville. Yama-
zakis kraftfulla attacker förblev poänglösa, och samtidigt
fick japanen in sina och vann med 2-0.



106 Verksamheten 2015

Dramatisk World Cup i Muay Thai
Publicerat 2015-08-18 av Jonathan Broberg

Händelseförloppet i Bangkok är på många sätt vedervär-
digt. De bilder som jag fått ta del av är i vissa fall så mag-
starka att jag inte klarar av att se mer. Så jag kan bara tänka
mig hur vissa i landslaget känner sig, och jag blir påmind
om hur jag mådde under jordbävningarna i Japan i våras.
Då ville jag hem.

I morse svensk tid, eller vid 13-tiden lokalt, detonerade
en granat vid en pir i Bangkok. Gudskelov ska granaten ha
kastats, via diverse studsar, i floden vid piren där den deto-
nerade. Ingen ska ha skadats i dådet. Kort därpå har The
Telegraph (starkt trovärdig engelsk tidning) rapporterat
om ännu en bomb vid en tågstation i Bangkok.

Det är klart att händelseförloppet inte känns speciellt
tryggt. I synnerhet inte med vetskapen om gårdagens ex-
plosion som kostat över 20 personer livet.

Jag har under morgonen haft god kontakt med lands-
laget och med UD, som dessutom har nära relation (så
klart) med Svenska Ambassaden i Bangkok.

Landslaget ska må förhållandevis bra, samtidigt som
tävlingarna i World Cup fortgår i skrivandets stund. Vissa
befinner sig därför på arenan nu, några har följt med som
stöd, men de allra flesta förutom de som tävlar idag befin-
ner sig på hotellet.

Vi har på förbundet tagit beslut om att självfallet hjälpa
de som skulle vilja åka hem i förtid, det gäller förstås de
anhöriga till landslaget som också befinner sig i Bangkok.

Jag var i Japan för ett par månader sedan och var med
om starka jordbävningar och allt jag kände när det inträf-
fade var att jag ville hem. Snabbt. Så att hjälpa någon som
vill hem i en prekär situation är en självklarhet.
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Vi följer idogt medierapporteringen både thailändsk,
utländsk och svensk under den här tiden och vi har en bra
landslagsledning på plats i Bangkok som förstår situatio-
nen, och är införstådda med vårt förbunds krisberedskap i
detta fall. Och självklart har vi fortgående kontakt med UD.

Svenskt medaljregn under World Cup
Publicerat 2015-08-23

Sverige fortsätter att vara en stormakt i thaiboxning efter
nya superinsatser i Bangkok. Och det är framför allt dam-
erna som radar upp prestationer i yttersta världsklass, trots
en till stora delar ny generation. Sofia Olofsson, 25, från
Stockholm vann guld i -54kg-klassen och därutöver tog
Sverige hela tio medaljer, ett guld, två silver och sju brons.

I finalpasset som avslutades för svensk del för bara en
liten stund sedan hade tre svenskor guldchans.

Sofia Olofsson, ifjol EM-guld och VM-brons, satte ga-
sen i botten direkt i sin final mot estniskan Andrea Aho i -
54kg. Matchbilden var entydig, Olofsson sökte offensiva
tekniker och estniskan hade stora bekymmer att freda sig.

I den tredje ronden inledde så Olofsson en furiös attack
som inte Aho kunde stå emot och tillslut bröt domaren
matchen och Olofsson har med det tagit sin andra raka
stora mästerskapstitel.

För Sveriges just nu kanske största stjärna på damsidan
Isa Tidblad Keskikangas blev finalen i -67kg mot ryskan
Anastasiia Nepianidi en liten besvikelse. Ryskan höll sig
klokt undan svenskans höga tempo och kontrade oerhört
effektivt matchen igenom. Inför den sista ronden låg Tid-
blad Keskikangas under och sökte mer eller mindre ett av-
slut för att kunna vinna matchen, men ryskan lät sig aldrig
riktigt hamna under det trycket.

Det blev ett silver och den första finalförlusten på fyra
raka mästerskapsfinaler för Tidblad Keskikangas.
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Silver blev det också för göteborgskan Evelina Wikner.
Mästerskapsdebutanten, som överraskat stort under World
cup, pressade emellanåt fransyskan Katia Semail i -57kg-
finalen, men fick se sig besegrad på domslut.

Sedan tidigare hade Sverige sju bronsmedaljer under
World Cup. Therese Gunnarsson, Anna Strandberg, San-
dra Bengtsson, Elina Nilsson, Giang Hoang, Erik Berglund
och Burim Rama kommer samtliga hem med brons.

Det är också till stora delar ett nytt landslag som
byggts till detta World cup. Storstjärnorna på herrsidan
Alex Tobiasson Harris och Sanny Dahlbeck tvingades båda
att lämna återbud inför turneringen. Och på damsidan sak-
nas regerande världsmästarinnan Susan Kariuki, och den
forna världs- och europamästarinnan i -75kg Jennifer
Österlin.

Trots det blir det alltså tio svenska medaljer på mäster-
skapet World cup, som i år ersatte VM. I maj nästa år hålls
VM igen, då i Jönköping har Sveriges världsstjärnor chan-
sen att visa upp sig på hemmaplan, i Kinnarps Arena.

Förbundskaptenen om World Cup-framgångarna
Publicerat 2015-08-26

Sverige svarade för ett strålande World Cup i thaiboxning
när turneringen avgjordes i Bangkok förra veckan. För-
bundskaptenen Pelle Bånghäll är otroligt stolt över sin
landslagstrupp.

– Vi gör ett av våra bästa mästerskap någonsin medalj-
mässigt, och det dessutom under några dagar där vi tving-
ades till stor krisberedskap, säger han till budokamp-
sport.se.

Svensk thaiboxning har länge betraktats som föregång-
are, främst är det på damsidan som Sverige blivit utsett
flera gånger till bästa nation på VM.

Med en ganska nykomponerad trupp där storstjärnor
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på damsidan som Madeleine Vall, Johanna Rydberg, Lina
Akhtar Länsberg, Sanja Trbojevic, Jennifer Österlin och
Susan Kariuki inte fanns med, har Bånghäll förfogat över
en tämligen ny generation. På herrsidan saknades också
stjärnorna Sanny Dahlbeck och Alex Tobiasson Harris.

Det är helt enkelt inte längre frågan om en gyllene ge-
neration, utan svensk thaiboxning som sådan är gyllene
hela den.

– Det är verkligen underbart att vara förbundskapten
för ett sådant fantastiskt landslag. Vi har verkligen försökt
bygga ett lag av det här och jag tycker att alla har bidragit
till att lyckas med det. Vi har byggt en helt ny organisation
kring laget, och många i laget är nya, vilket inte är enkelt.

Vad de stora framgångarna beror på, tror Pelle, är en
kombination av vinnarkultur och målmedvetenhet.

– Framför allt, till World cup, hade vi förberett laget på
bästa sätt med bland annat fystester, vilket medförde att de
såg väldigt pigga ut under turneringen. Sedan har vi en
väldigt fin harmoni i truppen.

En samlad Sofia Olofsson på väg mot guldet. Foto: Jonathan Broberg.
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Det blev 13 medaljer under World cup – ett av Sveriges
bästa mästerskap i thaiboxning någonsin.

– Det känns naturligtvis helt fantastiskt att få vara en
del av det här landslaget och dess framgångar. Allt var inte
helt enkelt i Bangkok, om man säger så.

Nej, för den thailändska huvudstaden drabbades av
stor sorg då flera bomber briserade på gatorna, bara ett
stenkast ifrån där landslaget befann sig.

– Vi blev tvingade att ha en krisberedskap på plats och
det klart att det kändes olustigt och kusligt, men vi hade ett
fantastiskt bra team runt laget som organiserade sig snabbt
och jag tror många kände sig trygga med det. För speciellt
roligt var det inte just då när den första bomben small av.

Vad som händer framgent i landslaget är bland annat
Nordiska mästerskapen i Finland under hösten, sedan bör-
jar siktet rejält mot hemma-VM i Jönköping 2016.

– Vi kikar förstås redan nu mot VM på hemmaplan.
Det blir något alldeles extra och självklart vill vi ställa upp
med det absolut bästa lag vi har då.

Nu är Sofia Olofsson en av de stora
Publicerat 2015-08-24

Det är något visst med svenska tjejer och thaiboxning. Lite
som det mittfält som Tommy Svensson förfogade över
1994, stoppa in vem som helst och allt blir bra, typ. För det
går ändå inte att blunda för de enorma framgångar Sverige
har på damsidan. Och det verkar baskemig som nya ”Isas”
bara plockas ner från ett lager någonstans och ställs fram.

Det finns så mycket att skriva om det svenska landsla-
get i thaiboxning. Ett till stora delar nytt landslag, där orga-
nisationen runtomkring kryllar av namn på nya poster.

I sådana stora organisatoriska lagförändringar brukar
det ta tid innan de riktigt vassa idrottsliga resultaten följer
med, men här 13 medaljer, herregud!
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Jag minns när Caroline Ek, då världsmästarinna i kick-
boxning (nu aktuell som den första kampsportaren från
vårt förbund i Mästarnas Mästare), skulle göra en liten sats-
ning i thaiboxning. Det blev platt fall för Carro redan i kva-
let mot den då helt okända Sanja Trbojevic.

Sanja vann sedermera SM, tog sig in i landslaget och
vann VM-guld samma år. Året efter stötte hon ihop med
ännu en doldis, Jennifer Österlin, som sedermera gjorde
om Sanjas resa och dessutom hann med att vinna EM-guld.

Ifjol gjorde Isa Tidblad Keskikangas en "Sanja och Jen-
nifer" och vann som landslagsdebutant VM-guld. Det blev
EM- och NM-guld också och Isa nominerades som första
kampsportare någonsin till Radiosportens Jerringpris.

Till World cup i år kom Isa därför som en av Sveriges
stora stjärnor och medaljförhoppningar, men hon kom till
mästerskapet något stukad efter en halsmandeloperation
som tvingade henne till vila under hela våren och formen
var ett frågetecken.

Men Isa kämpade sig till sin fjärde raka mästerskaps-
final, där det emellertid blev förlust. Men ett silver kan ib-
land vara guldkantat ändå.

Även Sveriges andra stora namn på damsidan inför
turneringen Sofia Olofsson hade jag vissa funderingar
kring formen för. ”Fisen”, som hon ibland kallas, kom till
World cup efter att ha förlorat mot det norska vidundret
Fatima Pinto i en match under Kampsportsveckan i Visby.

Men Olofssons start i World cup, knock efter en minut,
blev också en slags metafor för hela hennes turnering. Hon
slog knock på världen och vann ett så imponerande guld
att Petra Thorén i SVT:s sportpanel lyfte fram henne som
veckans idrottssvensk.

Olofsson kommer att bli ett av de allra största svenska
guldhoppen i hemma-VM i Jönköping nästa år. Hennes
lena, mjuka tekniker är numera också tillräckligt hårda för
att skaka vilket motstånd som helst. Och nu är Sofia en av
de allra bästa.
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Evelina Wikners finalplats är det som ändå överraskat
mest på mig och visst är det så, att det går inte ett mäster-
skap i thaiboxning utan nya svenska stjärnor som tänds.

Sedan måste man imponeras av Elina Nilsson. I sex
raka år har Elina vunnit medalj i samtliga mästerskap hon
ställt upp i. Landslagsresan tar dock tyvärr slut nu för en
av svensk thaiboxnings allra största genom tiderna, detta
då det Internationella förbundet inte tillåter tävlanden över
en viss ålder.

Elina fyller den åldern en månad innan hemma-VM i
Jönköping nästa år och att en sådan profil och fin person
inte kan få kröna sitt landslagsverk med ett VM på hem-
maplan, med en enda månads skillnad, känns för jävligt,
rent ut sagt.
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Undersökning om kampsport vilseleder
Publicerad 2015-02-05 av Stefan Stenudd

En norsk undersökning påstår sig bevisa att ungdomar
som tränar kampsport blir våldsamma och asociala. Men
den bevisar ingenting annat än sina egna vetenskapliga
brister och ett oetiskt sätt att försöka dölja dem. Den är med
andra ord fullständigt vilseledande.

När vi i Svenska Budo & Kampsportsförbundets sty-
relse först hörde talas om undersökningen för några år se-
dan blev vi förbryllade, eftersom vårt förbunds samlade
erfarenhet genom 55 år och hundratusentals utövare sna-
rare är den motsatta: ungdomar som tränar våra idrotter lär
sig att behärska sin aggression och deltagandet i våra för-
eningars verksamhet bidrar till deras socialisation.

Självklart välkomnar vi med förtjusning forskning om
våra idrotter som är seriös och vederhäftig, men det är inte
den norska undersökningen. Ändå används den av såväl
slarviga journalister som självutnämnda experter.

Undersökningen Participation in power sports and anti-
social involvement in preadolescent and adolescent boys är för-
fattad av psykologerna Inger M. Endresen och Dan Olwe-
us, båda verksamma på universitetet i Bergen då den pub-
licerades år 2005. Själva undersökningen gjordes 1997-1999
i samma stad.

Här är den i sin helhet:
[home.planet.nl/~braam371/Artikelnoorwegen.pdf]

Grundlös hypotes
Endresen och Olweus baserar sin undersökning på hypo-
tesen att kampsport skulle skapa våldsamhet och asocialt
beteende hos tonåringar. De menar att hypotesen stöds av
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tidigare forskning. Men undersökningarna de själva näm-
ner ger en oklar bild och flera av dessa konstaterar det mot-
satta: att kampsport gör deltagarna mindre våldsamma och
bättre socialt anpassade.

Dessutom pekar flera av de refererade undersökning-
arna på att andra idrotter än kampsport inte har annor-
lunda effekt, snarare i vissa fall sämre.

Att forskningen på detta område inte kommer till nå-
gon tydlig slutsats konstateras även i denna sammanställ-
ning från 2010 av fler undersökningar, inklusive den av
Endresen och Olweus: The social-psychological outcomes of
martial arts practise among youth: A review. [www.jssm.org/
vol9/n4/1/v9n4-1text.php]

Där påpekas också att den norska undersökningen är
behäftad med flera allvarliga svagheter.

Förutom den tidigare forskningen stöder Endresen och
Olweus sin hypotes på ett luddigt resonemang om att
kampsportsträning oundvikligen skulle medföra aggres-
sivt beteende och ”macho”-ideal. Det är ren spekulation
som de inte har några sakliga belägg för. Dessutom finns
det ingenting i deras resonemang som skulle utesluta an-
dra idrotter – eller för den delen vilken social verksamhet
som helst.

Endresen och Olweus har skapat sin hypotes endast
utifrån oinsatta gissningar.

Det duger inte i forskning med statistisk metod. Den
måste börja med en noggrant uppställd hypotes på veten-
skaplig grund, eftersom det annars är omöjligt att skilja
slump från signifikans.

Läroböckerna i statistik är fulla av roliga exempel på
hur galet det går om man bara letar korrelationer, utan att
i förväg noga begrunda vilka av dem som det finns goda
skäl att se kausalitet i. Endresen och Olweus borde ju ha
läst åtminstone någon av dem.
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Allt inom felmarginalen
Den norska undersökningen hade i slutänden endast 477
skolpojkar mellan 11 och 15 år i sitt material – och i sub-
grupper betydligt mindre än så. Samtliga var från skolor i
Bergen 1997 och två år fram (11-13-åringar följdes i två år).
Därför är alla undersökningens slutsatser inom felmargi-
nalen. Med andra ord bevisas ingenting.

Exempelvis var det bara 121 pojkar som vid alla tre till-
fällen svarade på enkäten om våldsamhet. Av dem hade 75
inte deltagit i dessa sporter. Endast 46 hade tränat någon av
sporterna. Bara tio hade tränat såväl första som tredje året
– och det är förstås bara från den lilla gruppen något kan
kalkyleras om hur kampsport påverkar våldsamheten.

Det är alldeles för små siffror för att kunna säga något
alls. Endresen och Olweus försökte dölja detta genom en
mycket dubiös räkneoperation som gjorde de 121 till 254,
men det enda sådant åstadkommer är att öka felmargi-
nalen i motsvarande grad.

De undviker mestadels att ge tydliga siffror på antalet
pojkar i respektive kategori, i synnerhet när dessa siffror är
pinsamt låga. I stället presenterar de procenttal som är di-
rekt missvisande, eftersom de innehåller fler signifikanta
siffror än underlaget berättigar. Detta kan bara förklaras
som avsiktligt vilseledande.

Minst lika beklämmande är att Endresen och Olweus
döljer felmarginalen. I stället tillämpar de något som kallas
p-värde och som allvarligt ifrågasätts i seriös statistisk me-
tod, även alltmer av psykologin.

Se t.ex. There’s Life Beyond .05 - Embracing the New Statis-
tics [psychologicalscience.org/index.php/publications/
observer/2014/march-14/theres-life-beyond-05.html].

För några av sina påståenden hade Endresen och Ol-
weus endast några enstaka skolpojkar till underlag. Ändå
hävdar de att de har starkt stöd för sina slutsatser. Det är så
vilseledande att det bara kan förklaras som medveten ma-
nipulation.
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Mest tyngdlyftning
Den norska undersökningen använder det egna uttrycket
”power sports” och inkluderar där tre martial arts som de
klumpar ihop till en grupp (karate, taekwondo och judo),
dessutom brottning, boxning och tyngdlyftning.

Det betyder att ingen av idrotterna i vårt förbund är
undersökt – möjligen kickboxning undantagen, som End-
resen och Olweus gissar är en stor del av gruppen boxning,
utan att ens bry sig om att granska saken närmare.

Man frågar sig varför tyngdlyftning är inkluderad, ef-
tersom den på många punkter skiljer sig avsevärt från öv-
riga sporter – även på det viktiga viset att detta ofta tränas
utanför ledarledd klubbverksamhet.

Endresen och Olweus hänvisar även här till luddiga
påståenden om macho-kultur, som faller redan på att de
inte skapat någon definition av vilka övriga idrotter eller
andra verksamheter som ingår. Man kan inte vetenskapligt
använda en kategori man inte ens har formulerat så att det
går att avgöra vilka som ingår och inte ingår i den.

Därmed är detta urval enbart baserat på fördomar.
Tyngdlyftning är den ojämförligt största kategorin i

undersökningen. Pojkar som har utövat denna idrott utgör
över hälften (53% - 58% vid de tre mättillfällena) av alla
som ägnat sig åt någon ”power sport”. Därmed är de öv-
riga tre grupperna försvinnande små i jämförelse.

Inte nog med det. Cirka 40% av tyngdlyftarna har även
tränat någon av de andra sporterna den norska undersök-
ningen inkluderar. Det betyder att antalet som renodlat trä-
nat övriga sporter är ännu mindre än det redan låga antal
Endresen och Olweus räknar med i sin undersökning.

Tyngdlyftning är den enda av sporterna som ens kom-
mer i närheten av att ha tillräckligt många pojkar involve-
rade för att försöka klargöra något alls med statistik.

Om inte tyngdlyftning hade tagits med skulle underla-
get för undersökningen ha blivit så litet att att slutsatser av
den vore uppenbart löjliga att försöka sig på.
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Det betyder även att allt Endresen och Olweus tycker
sig finna skulle kunna härröra sig till tyngdlyftning och
dess effekter på deltagarna, inte alls kampsporter.

Bara frågeformulär
Den norska undersökningen gjordes enbart med enkäter
som eleverna själva fick fylla i vid tre olika tillfällen. Inga
uppgifter inhämtades från t.ex. föräldrar, lärare eller polis-
myndighet.

Endresen och Olweus skriver att eleverna uppmana-
des att svara sanningsenligt och att deras svar var konfi-
dentiella, som om det skulle räcka för att garantera fullt
korrekta svar från allihop. Det är mer än lovligt naivt.

Vad som därmed bedömdes kan inte ha varit våldsam-
het och antisocialt beteende, utan möjligen graden av be-
redvillighet att uppge sådant. Det är en helt annan sak. Och
där kan det skilja sig mellan kampsportsutövare och de
som inget tränat, av helt andra skäl än att de förstnämnda
skulle ha blivit mer asociala. Det kan lika gärna förklaras
omvänt med ökad uppriktighet.

Att Endresen och Olweus inte med ett ord diskuterar
problemet med metoden frågeformulär, som är det enda
material de har i sin undersökning, är obegripligt i sam-
band med seriös forskning. Frågorna som pojkarna besva-
rade presenteras inte ens i undersökningen.

Referensgruppen rensad
Som referensgrupp användes de ungdomar som inte tränat
någon av dessa ”power sports”. I och med det urvalet är
referensgruppen inte representativ för ungdomar i allmän-
het, och det går inte att påstå att den enda konsekvensen av
urvalet är just att de inte tränat dessa sporter.

Det är vådan av att som referens använda något annat
än en slumpmässigt sammansatt grupp. Man vet inte vad
ett urval kan ha mer gemensamt än just det kriterium de
valdes på.
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Detta berör Endresen och Olweus inte alls i sin under-
sökning. Det är som om de tror att det enda som skiljer
människor åt är huruvida de tränar ”power sports” eller ej.
Det är precis på detta vis statistik oftast går vilse.

Skillnad mellan ”power sports”
Undersökningen konstaterar i sitt eget resultat skillnader
mellan effekterna av olika ”power sports” men ställer ändå
inte den berättigade frågan om det antyder att definitionen
av gruppen kan vila på felaktiga grunder. Sporterna kan ha
så stora inbördes skillnader att det inte är meningsfullt att
kombinera dem i ”power sports”, som om de vore närmast
likvärdiga.

Om man klumpar ihop ett antal idrotter för att visa att
de har något gemensamt, måste man vara lyhörd för varje
indikation på att de skiljer sig åt. Det viftar Endresen och
Olweus undan. Detta trots att undersökningen konstaterar
att ”martial arts” (karate, taekwondo och judo) hade lägre
effekt på våld och asocialt beteende än de andra sporterna.

Hur många klubbar?
Det låga antalet undersökta pojkar från flera sporter väcker
också frågan hur många klubbar det handlar om. Antalet
klubbar i respektive sport kan inte vara alltför stort i Ber-
gen, som vid tiden för undersökningen hade 200.000 invå-
nare.

Om detta nämns absolut ingenting i undersökningen.
Den har inte ens någon uppgift på om pojkarna har tränat
i föreningsdriven verksamhet eller ej.

Då antalet pojkar i undersökningen är så litet, torde
antalet klubbar de eventuellt tränat i vara ännu mindre.
Det har Endresen och Olweus inte brytt sig om att ta med
i beräkningen, som om det vore betydelselöst.

Klubbhemvisten är ytterst viktig på åtminstone två
sätt: få klubbar totalt betyder osäkerhet om hur resultaten
kan ha allmängiltighet utanför just dessa klubbar, dess-
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utom kan deras upptagningsområden ha viktiga samstäm-
migheter som inte har med idrotterna i fråga att göra.

Kvasivetenskap
Men Endresen och Olweus ignorerar hela frågan om
klubbtillhörighet. De ser inget annat än att blott de utvalda
idrotterna i sig skulle kunna spela roll för pojkarnas even-
tuella asociala och våldsamma tendenser.

Det är inte vetenskap. Snarare påminner det om vad vi
idag plägar kalla kvasivetenskap. Ett annat passande mo-
dernt ord är desinformation, ett medvetet vilseledande.
Endresen och Olweus kan inte ha varit aningslösa om sin
undersöknings katastrofala svagheter. De har bara valt att
göra allt för att dölja dem.

Jag vet att jag i det ovanstående är hård i min bedöm-
ning av den norska undersökningen, men det är ingenting
mot de infama påståenden som Inger M. Endresen och Dan
Olweus gör om idrotter som värdesätts högt av miljoner
entusiastiska utövare över hela världen.
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Verksamheten 2015
SB&K centralt

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 28 mars på World Trade Center
i Stockholm var 93 föreningar representerade med sam-
manlagt 147 röster. Ordförande för stämman var Erik
Åsbrink.

Revisorerna var förhindrade att avge en revisionsbe-
rättelse då en av förbundsstyrelsens ledamöter, Daniel
Norrgård, avstod från att underteckna årsberättelsen. Där-
för beslöt stämman att hänskjuta frågan om ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014 till kommande ordinarie eller
extra stämma.

Propositioner och motioner
Förbundsstyrelsens fyra propositioner godkändes enhälligt
av stämman: ändring av namn på distrikt Södra till Skånes
Budo & Kampsportsförbund, inval av idrotterna systema,
sumo, savate och sambo, samt höjning av försäkringsav-
giften från 21 till 29 kr per medlem och år, på grund av
Folksams signal om kraftigt ökad avgift.

Därmed hade även en motion om inval av systema
besvarats.

Styrelsen
Stämman valde följande förbundsstyrelse:

Stefan Stenudd, förbundsordförande (omval)
Mats Asplund (omval)
August Wallén (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Helena Hugosson (omval)
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Susanne Rönnqvist Ahmadi (nyval)
Johanna Rydberg (nyval)
Inom sig utsåg förbundsstyrelsen August Wallén till

vice ordförande, Mats Asplund till förbundskassör att jäm-
te ordföranden teckna förbundets firma, Fredrik Gund-
mark till utbildningsansvarig, samt Helena Hugosson till
ansvarig för mångfaldsfrågor.

Förbundsstyrelsen hade 2015 fem protokollförda sam-
manträden, varav en helgkonferens, därutöver behandling
av frågor via epost och per capsulambeslut. Förbundets
kanslipersonal har regelmässigt varit adjungerad på för-
bundsstyrelsens möten.

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

Valberedning
Till valberedning omvaldes Jöran Fagerlund, sammankal-
lande, och Irene Brändström, medan Anders Pettersson och
Karin Edenius nyvaldes.

Kansliet
Vid utgången av 2015 hade kansliet fyra anställda: Mona
Lundkvist, generalsekreterare och chef för kansliet, Jona-
than Broberg, informatör, Magnus Ledin, utbildningskon-
sulent, elit- och distriktsansvarig samt Matilda Ritzèn,
kanslist. Vi har också haft Sven Knutsson som anlitad eko-
nomikonsult.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:
Utbildningskommittén
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Fredrik Gundmark (ordförande), Altan Celik, Christian
Sandberg.
Medicinska kommittén
Pontus Inerup (ordförande), Robert Wanat, Pavel Antons-
son, Ali Kad, Lena Karström, Christian Engvall, Jonas
Johard och Henrik Owman
Kommittén för personer med funktionsnedsättning
Mike Wall (ordförande), Pontus Johansson, Silja Hermans-
son och Urban Aldenklint.
Juridiska nämnden
Veera Littmarck (ordförande), Peter Dahlqvist och Martin
Persson.

Underförbunden
De 14 underförbunden i Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet, egna juridiska personer 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, HEMA,
systema

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-
antalet ökat med hela 12%, från 37.273 år 2014 till 41.757 år
2015. Förra året såg en minskning med 3%, så det är verk-
ligen fråga om en distinkt kursändring i medlemstal.

Det skiljer sig åt mellan idrotterna. Nedan visas i sista
kolumnen ökning respektive minskning av medlemstalen
sedan 2014, avrundat till hela procent.

Idrott totalt pojk. män flick. kvin. +/-
Aikido 4108 1462 1279 805 562 +5%
BJJ 3686 1016 1715 481 474 +31%
Bujinkan 467 113 207 76 71 +6%
Capoeira 1046 353 220 267 206 34%
FMA 99 19 40 19 21 -1%
Glima 16 2 13 1 0 +78%
HEMA 234 45 108 32 49 +200%
Iaido 243 28 161 14 40 +2%
Jodo 69 8 41 6 14 -9%
Ju-jutsu 8014 3348 1876 1883 907 +3%
Kendo 521 150 256 54 61 -4%
Kickboxning 3259 782 1159 604 714 +21%
Krav Maga 615 96 270 90 159 +13%
Kyokushin 3444 1159 997 752 536 +4%
Kyudo 87 4 50 6 27 -13%
MMA 2030 607 927 227 269 +5%
Muay Thai 7405 1983 2992 1159 1271 +23%
Naginata 28 5 10 5 8 +8%
Shootfighting 760 205 374 85 96 -5%
Shorinji kempo 342 124 131 53 34 +/-0
Submission wrestl. 2408 652 1093 288 375 +22%
Systema 36 8 13 8 7 - -
Taido 405 152 94 109 50 +12%
Wushu 2385 838 682 467 398 -1%
Totalt 41757 +12%



125Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Totalt män 27892 67 %
Totalt kvinnor 13865 33 %
Andelen män har sjunkit från 71% 2014 och andelen kvinnor
stigit från 29%.

Distrikten
SB&K har fortsatt sju specialdistriktsförbund (SDF). De är
i olika stadier av sin utveckling. Vissa genomför en hel
mängd aktiviteter medan andra har färre. Under året har
Magnus Ledin genomfört SDF-dialog med distrikt Mellan.

Ambitionen är att SDF-dialogerna ska vara årligen
återkommande i samtliga disttrikt. Syftet är att engagera
styrelserna och samtidigt driva verksamheterna framåt.
Under året har vi genomfört en SDF-workshop i anslutning
till förbundets årsstämma. Workshopen innehöll erfaren-
hetsutbyten mellan SDF:en.
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
Distrikt tot. pojk. män flick. kvin. +/-
Övre norr 2290 823 695 450 322 +11%
Nedre norr 1122 351 428 203 140 +1%
Mellan 5958 1925 2075 1100 858 +9%
Stockholm/Gotl. 12386 4074 4335 2234 1743 +19%
Väst 10017 2773 3740 1778 1726 +13%
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Östra 3862 1249 1319 719 575 +6%
Skåne 6122 1976 2129 1019 998 +8%

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
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European Wushu Federation
International Wushu Federation
Via flera av förbundets idrotter
World Games Association

Internationella uppdrag
Medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har
under verksamhetsåret haft uppdrag i följande internatio-
nella organisationer:
International Aikido Federation
Jöran Fagerlund, revisor
Kai Löfgren-Shimasue, webmaster
International Federation of Muaythai Amateur
Mats Söderström, vice ordförande
Pernilla Johansson, Executive board
World Muaythai Council
Kasra Ashhami, styrelseledamot
Viking Glima Federation
Lars Magnar Enoksen, ordförande
Patrik Jansson, ledamot
International Federation Of Celtic Wrestling
Lars Magnar Enoksen, ledamot
Joan Lundh, ledamot
International MMA Federation
August Wallén, hedersordförande och ledamot
George Sallfeldt, Vice President
Jesper Gunnarson, medlem i tekniska kommittén.
World Taido Federation
Mikael Jansson, ledamot
Hannes Kannisto, ledamot
European Wushu Federation
Yvonne Lin, ledamot
World Shorinji Kempo Organization
Alexander Tilly, Council member
European Naginata Federation
Kirsi Höglund, första vice ordförande
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Internationella mästerskapsmedaljer
Våra idrottare kammade 2015 hem totalt 54 medaljer i offi-
ciella internationella mästerskap. Det är färre än rekordåret
2014 med 79 medaljer, men med så omfattande skörd finns
det ändå ingen anledning att hänga läpp. En del förklarar
sig i hur många EM och VM som ägde rum 2015 respektive
2014. Att svenska budo- och kampsportare fortsätter att
hävda sig så fantastiskt väl i en alltmer hårdnande interna-
tionell konkurrens är värt all beundran, i synnerhet med
tanke på hur mycket större resurser många andra landslag
har.

Medaljstatistiken för 2015 visar att tjejer och killar tar
nästan samma antal medaljer. Så är även fallet när man ser
på varje medalj för sig: sex kvinnliga guld mot sju manliga,
nio kvinnliga silver mot nio manliga, tolv kvinnliga brons
mot tio manliga.

Ju-jutsu har vunnit både flest guldmedaljer (fyra) och
flest sammanlagda medaljer. Totalt har tolv av SB&K:s 15
landslagsidrotter vunnit medaljer under året.

2014 års siffror inom parentes.
Antal guld: 13 (26)
Antal silver: 19 (18)
Antal brons: 22 (35)
Antal manliga medaljer: 26 (37)
Antal kvinnliga medaljer: 27 (42)
Mixed: 1

Medaljspridning över SB&K-idrotter
Ju-jutsu 13 (12)
Taido 10 (-)
Muay Thai 10 (31)
Jodo 4 (3)
MMA 4 (5)
Iaido 3 (3)
Kickboxning 3 (1)
Kyokushin 2 (9)
Wushu 2 (2)
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BJJ 1 (12)
Glima 1 (-)
Shorinji kempo 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 28 mars anordnades Kampsportsgalan för sjätte 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 2015:
Pris Pristagare
Årets genombrott Pannie Kianzad
Årets förebild Alexander Gustafsson
Årets mästarinna Janni Larsson
Årets mästare Alex Tobiasson Harris
Årets kampsportare Isa Tidblad Keskikangas
Årets traditionella utövare Lars och Lena Carlberg
Årets ledare Peter Wetzelmayr
Årets klubb Tip Muay Thai IF
SB&K:s Hederspris Paul G. Höglund
Folkets pris – Guldtsuban Hamza Bougamza

Elitidrottssatsning
SB&K fick från RF ett landslagsstöd på 950.000 kronor
(790.000 kronor år 2014). Dessutom delade SB&K centralt
ut ett extra stöd på 500.000 (300.000 år 2014) till landslagen.

För att förstärka och föra vår elit framåt har vi också
startat ett omfattande elitidrottsprogram för vår yttersta
elit. Inom SB&K:s elitidrottsprogram kommer varje deltag-
ande elitidrottare att erbjudas kvalitetshöjande åtgärder.

Till en början har vi fokuserat på den fysiska träningen
och genomfört fystester med elitidrottarna. Deras för-
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bundskaptener och tränare har erbjudits kunskaper kring
träningsplanering och periodiserad träning.

I programmet har idrottarna stor möjlighet till erfaren-
hetsutbyte mellan idrotterna. Detsamma gäller tränare och
landslagskaptener. Därigenom hjälper deltagarna varandra
till fortsatt utveckling.

Ansvariga för elitidrottsprogrammet är Magnus Ledin
på kansliet och Helena Hugosson i Förbundsstyrelsen.

Elitsatsningen fortsätter att vara bland de allra viktig-
aste uppgifterna för förbundet centalt och för samtliga in-
volverade underförbund, som är de med officiella interna-
tionella mästerskap.

Idrottslyftet
SB&K hade 3.087.000 kronor (3.017.863 kronor år 2014) att
fördela i Idrottslyftsbidrag till förbundets föreningar. För-
bundsstyrelsen beslöt att fördela pengarna vid två ansök-
ningstillfällen i stället för ett enda.

Vid första ansökningstillfället inkom det ansökningar
om totalt 6.246.296 kronor, vid den andra ansökningar om
3.059.894 kronor. Totalt inkom ansökningar för 9.306.190
kronor (8.096.603 kronor år 2014).

Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån tre olika
projektmallar med olika beloppsnivåer: innovativa projekt,
utbildning, samt träningsutrustning.

Totalt tilldelades 112 projektansökningar idrottslyfts-
medel (104 år 2014). Bidragsbesluten bereddes av en sär-
skild grupp tillsatt av Förbundsstyrelsen, som sedan fast-
ställde fördelningen.

Idrottslyftet har även en bidragsdel som tillfaller för-
bunden inom RF och är ämnad att utveckla förbundets
centrala verksamhet. SB&K fick i sådana medel 1.768.000
kronor, nästan samma belopp som 2014.
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Information
Svensk budo och kampsport har fortsatt att träda fram allt
mer i mediala sammanhang under 2015. Och det är inte
enbart dragningskraften kring MMA och thaiboxning som
har ökat. Även den mer traditionella sidan av budon har
fått ökad exponering under året, där bland annat VM i
kendo nådde ut i både Radiosporten och SVT.

Under hösten uppmärksammades EM i jodo i Falken-
berg på ett större sätt än förr och VM i jujutsu hade utrym-
me i alla de stora svenska medierna under flera dagar i
slutet av november.

Budo och kampsporter har aldrig förr synts så mycket
i rikstäckande media som under 2015.

Budokampsport.se är fortfarande en central informa-
tionskanal för både medlemmar i förbundet och för media.
Den satsningen ska sannerligen inte avta, utan istället kom-
mer den att accentueras under kommande år.

Under 2015 har budokampsport.se fortsatt satsningen
på bevakning på plats av flera av förbundets internatio-
nella mästerskap.

Det är ofta som hemsidans uppdateringar får media att
agera och budokampsport.se räknas bland flera sportjour-
nalister som en av de främsta förbundshemsidorna i hela
Riksidrottsförbundet.

SB&K finns också på flera sociala medier som Twitter
och Facebook. Under 2015 startades också ett Instagram-
konto upp och målsättningen med satsningen på sociala
medier kommer att fortsätta under det kommande verk-
samhetsåret.

Informations- och mediaarbetet hanteras på kansliet av
förbundets informatör Jonathan Broberg.

Sponsorer
Förutom en del sponsring av Kampsportsgalan och inom
några av underförbunden, fortfar det vara svårt att finna
sponsorer till SB&K.
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Den mesta sponsringen sker hos underförbunden till
deras landslag och tävlingar. Det är förstås intäkter de
själva erhåller och SB&K:s centrala sponsorarbete ska inte
konkurrera med dessa. Därmed är de centrala möjlighet-
erna till sponsoravtal tydligt begränsade.

Vi släpper inte ambitionen att hitta sponsorer såväl för
Kampsportsgalan som för SB&K i sin helhet, men några
särskilda aktiviteter för detta har inte genomförts under
2015.

Utbildning
Under året har vi genomfört sju steg 1-utbildningar och
fem steg 2-utbildningar. Utbildningarna genomfördes i
Malmö, Växjö, Stockholm, Göteborg och Örebro. Samman-
lagt licenserades 118 steg 1-tränare och 45 steg 2-tränare.

Vi har under året genomfört vår första upplaga av trä-
narutbildningens steg 3. Den genomfördes under två hel-
ger i Stockholm. Elva tränare är numera steg 3-utbildade.
Deltagarna var mycket nöjda med utbildningen.

Aktiva utbildare under året har varit Fredrik Gund-
mark, Altan Celik och Christian Sandberg.

Vi har genomfört tre barnledarutbildningar under året.
Dessa genomfördes i Stockholm och i Umeå. Totalt gick 61
ledare barnledarutbildningen. Utbildare har varit Urban
Aldenklint.

Två valberedningsutbildningar har genomförts till-
sammans med Maria Gidlund från SISU Idrottsutbildarna.
Sammanlagt har tio valberedare genomfört utbildningen.
Deltagarna har kommit från SB&K:s valberedning, några
av våra underförbunds valberedningar samt från våra
distrikts valberedningar. Utbildningen har varit mycket
uppskattad.

SB&K har tillsammans med Muaythaiförbundet och
Peder Skrivares Skola i Varberg en Nationell idrottsutbild-
ning (NIU) i thaiboxning. Tränare och lärare för thaiboxn-
ingen på NIU är Ludvig Breideborn.
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SB&K har tillsammans med Jujutsufederationen och
ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö fått godkänt från
Skolverket att starta en nationell idrottsutbildning (NIU) i
jujutsu. Utbildningen planeras starta höstterminen 2016.

Anna Strandberg (muaythai), Dalia Ali (kickboxning
och wushu) samt Fredrik Widgren (jujutsu) kombinerar
sina elitidrottssatsningar med högre studier i Sport Cam-
pus Swedens verksamhet.

Mångfald och jämställdhet
Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete utgår från förbun-
dets policy Öppen mångfald och dess helhetssyn på lika-
behandlingsfrågorna.

Ansvarig förbundsstyrelseledamot i dessa frågor har
under 2015 fortsatt att vara Helena Hugosson. Under året
har arbetet kring mångfalds- och jämställdhetsarbete inte
haft någon särskild aktivitet. Istället har SB&K försökt låta
detta tänkande genomsyra verksamheten i andra projekt.

Till exempel genomfördes starten på en elitsatsning
inom SB&K. I detta projekt bjöds såväl elitaktiva som
resurspersoner in. Från SB&K:s håll uppmuntrade vi UF att
bjuda in även kvinnliga resurspersoner som till viss del ef-
terlevdes. Det fanns kvinnliga representanter från samtliga
idrotter på ledarnivå vid våra träffar. På de aktivas håll var
det lättare att efterleva jämställdhet, då de aktiva inbjöds
utifrån tävlingsresultat där kvinnorna står för en stor andel
medaljer.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ska driva frågor relevanta för barn och ung-
dom och dess ordförande adjungeras till förbundsstyrel-
sens sammanträden. I och med att förra ordföranden för
Ungdomsrådet, Benjamin Bolling, avgick har rådet hamnat
i träda och aktiviteter i planeringsskedet genomfördes ej.

Förbundsstyrelsen fortsätter dock att betrakta Ung-
domsrådet som angeläget och vissa försök gjordes att ge
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det en ny sammansättning. Dock har det inte gett resultat
under 2015.

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.

Riksidrottsförbundets antidopingavdelning adminis-
trerar och genomför dopingkontroller vid träning och täv-
ling. Under 2015 har i våra idrotter genomförts 20 doping-
tester vid tävling och 104 utanför tävling. Det har resulterat
i några dopinganmälningar, som dock ej ännu nått till be-
slut.

Sedan år 2008 har 23 personer i SB&K fällts enligt anti-
dopingreglerna, varav fyra för cannabis, sju för vägran, en
för smitning och återstående för otillåtna prestationshöj-
ande preparat. År 2014 fälldes tre personer, 2013 fyra, 2012
fem, 2011 fyra, 2010 fem, samt 2008 två personer. Samtliga
utom en har varit män. Fyra har vid tillfället för doping-
testen varit tonåringar.

Det är alltså ingen stigande trend, men målsättningen
kan bara vara noll. Det är också bekymrande med så pass
många fall av vägran. Så arbetet mot doping måste fortgå
oförminskat.

Både våra föreningar och deras medlemmar behöver
vara införstådda med att antidopingreglerna inte bara gäl-
ler tävlande idrottsutövning, utan all idrottslig verksamhet.

Under året har muaythai, kickboxning, submission
wrestling, MMA och shootfighting varit prioriterade idrot-
ter. Det betyder bland annat att vissa elitidrottare från
dessa idrotter omfattas av reglerna för vistelserapportering.

På vårt kansli hanteras dopingfrågor primärt av Mag-
nus Ledin. Christian Engvall, som är medlem i vår medi-
cinska kommitté, är förbundets antidopingansvarige.
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Vårt arbete mot doping sker i flitigt samarbete med
RF:s antidopinggrupp.

Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2015:
Förtjänsttecken 1
317 Malin Söderman, Kalmar Budoklubb
318 Pelle Magnusson, Kalmar Budoklubb
319 Daniel Lindeson, Kalmar Budoklubb
320 Mikael Palmqvist, Kalmar Budoklubb
Förtjänsttecken 2
294 Magnus Kantström, Oskarshamns ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken 3
278 Rickard Bäckström, Kalmar Budoklubb
279 Jimmy Petersson, Borgholms Budoklubb
Förtjänsttecken 4
133 Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai
134 Anders Kamph, Kristianstads Aikikai
135 Max Korkkinen, Amaterasu Aikidoklubb
Förtjänsttecken 5
178 Henrik Andersson, Kalmar Budoklubb
179 Johan Petersson, Borgholms Budoklubb
180 Mårten Holmberg, Kalmar Budoklubb
Förtjänsttecken 6
23 Leif Almö, GAK Enighet

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.

Beloppen nedan är avrundade till hela tusental om inte
annat sägs. Siffror inom parentes är för föregående år, 2014.

SB&K:s huvudsakliga intäkter var bidrag erhållna via
RF 6.981.000 kronor (drygt 6,6 miljoner år 2014) samt med-
lemsavgifterna 2.977.000 exklusive försäkringsavgiften (2,7
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miljoner). Sistnämnda slussades vidare till underför-
bunden. Det gjorde också riktade RF-anslag – landslags-
stödet på 950.000 (790.000) och ett internationellt stimu-
lansbidrag på 75.000 (18.000). I RF-bidraget ingick 300.000
för projektet Tjejkampen.

Största övriga intäkt för förbundet centralt var försälj-
ning, 357.000 kronor (cirka 400.000), till största delen täv-
lingslicenser.

Utöver det ovanstående förfogade förbundet över ett
Idrottslyft på 3.087.000 (3.004.000) att via ansökningsför-
farande fördela till föreningarna, detta genomfördes i år i
två omgångar.

Bland utgifterna var den ojämförligt största posten
kansliet med dess personal på 3,2 miljoner (samma 2014).
Försäkringarna kostade 708.000 (600.000) och Kampsports-
galan 370.000 (360.000) när dess inkomster dragits av. För-
bundet genomförde också första året i en flerårig satsning
på elitutveckling, som kostade 339.000 kronor. Dessutom
fördelades 500.000 i extra stöd till våra landslag.

Våra utbildningar kostade 682.000 (590.000) men hade
också inkomster på 377.000 (300.000). Vårt informations-
och mediaarbete kostade 300.000 (228.000). Ekonomihan-
teringen, som i och med 2015 återfördes till RF Ekonomi,
kostade 185.000. Det internationella arbetet kostade 32.000
(99.000) – också detta täckt av ett särskilt RF-stöd. För-
bundsstyrelsens kostnader var 163.000 (190.000) och års-
stämmans 201.000 (154.000).

Risk- och krishantering kostade 57.000 kronor, varav
merparten var vår anslutning till Posom, dessutom kostna-
derna för att ta fram en riskkalkyl-app för hemsidan. Vi
hade en UF-konferens och en förbundsstyrelsekonferens,
båda i Stockholm, som kostade 119.000 (52.000) totalt.

Årets resultat gav ett överskott på 522.000 (531.000),
vilket gav en utgående balans på nästan 2,9 miljoner kro-
nor. Därmed är förbundets centrala kassa ytterst solid.
Dessutom erhåller vi markant ökade anslag från RF för
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2016, främst beroende på att förbundet och dess verksam-
heter har växt, i synnerhet i jämförelse med de flesta andra
förbunden i RF.

SB&K i sin helhet, samtliga underförbund inkluderade,
lämnade 2015 med ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Un-
derförbundens överskott totalt var strax under en miljon.
Därmed har de med tidigare års överskott en utgående
balans (UB) på 4,3 miljoner. Störst UB har Aikidoförbundet
med nästan 750.000 kronor, Muaythai med 700.000 och
Kickboxning med 550.000 kronor. Ekonomin är så god att
det är angeläget att såväl SB&K centralt som flera av
underförbunden budgeterar för att minska sina stora över-
skott.
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Janni Larsson tar emot priset för årets mästarinna på Kampsportsgalan
2015. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Paul G. Höglund tar emot SB&K:s Hederspris av förbundsordföranden
Stefan Stenudd på Kampsportsgalan 2015. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Årsredovisning 2015
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Underförbundens verksamhetsberättelser
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Föregående sida: Uppvisning i HEMA på Kampsportsgalan 2015. Foto:
Hamid Ershad Sarabi.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet
Under 2015 har vi fortsatt på den inslagna vägen att söka
synas vid externa evenemang såsom Almedalsveckan, We
Are Sthlm och MY2015. Det är viktigt att göra detta – att
synas, att erbjuda ett alternativ till alla barn, ungdomar och
föräldrar och få dem att komma till våra klubbar. Dess-
utom har vi återigen anordnat det Nationella Ungdoms-
lägret för att föra samman ungdomar för att dela den glädje
i gemenskap som vi vuxna sedan länge har haft på Sverige-
lägren. Förhoppningsvis bidrar vi därmed till att skapa
band och nyfikenhet som kan fördjupa våra ungdomars
intresse att fortsätta. De är vår framtid.

Samtidigt jobbar vi med att ständigt förbättra våra
förbundsverksamheter och den uppmuntran och återkopp-
ling ni ger oss är ett skönt bränsle i det arbetet. Ibland går
det trögt, riktigt trögt, men med små steg är vi uthålliga och
med eftertänksamhet kan vi vara långsiktiga.

En sak som jag vill lyfta fram är den instruktionsfilm
om barnanpassad träning som graderingskommittén till-
sammans med utbildningsansvarig lanserade under hös-
ten. Det började redan i slutet av 2012 med att graderings-
kommittén föreslogs återutge rekommendationerna för
barngraderingar. När de väl gavs ut 2014 talade vi om an-
passade tekniker och väldigt snart blev det tydligt att vi
hade ett utbildningsbehov att täcka. Efter att ha prövat
några idéer blev det också tydligt att det mest konkreta,
kostnadseffektiva och tillgängliga var att göra denna video
tillgänglig på förbundets YouTube-kanal för alla.

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla som på
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ett eller annat sätt har bidragit till att föra svensk aikido
framåt under 2015. Tack!

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma
hölls 28 mars 2015 på World Trade Center i Stockholm.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under 2015 bestått av Leif Sunje
(ordförande), Per-Åke Wilhelmsson (vice ordförande), Ul-
rika Öberg (sekreterare), Barbro Hälinen (kassör), Åsa
Bergström, Magnus Burman, Tomas Fransson, Alexis Riise-
Birger samt Per Erik Stendahl.

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

Särskilda ansvarsområden
Per-Åke Wilhelmsson – webbplats, Per Erik Stendahl –
jämställdhet, Alexis Riise-Birger – mångfald, Åsa Berg-
ström – utbildning, Tomas Fransson – PR, Ulrika Öberg –
koordinator uppvisningstruppen samt Per-Åke Wilhelms-
son – bidrag.

Valberedning
Valberedningen har 2015 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), Maria
Ahlström, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan Her-
mansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Stenudd
och Leif Sunje.
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Kommittén har under året reviderat graderingsreg-
lerna med syfte att ytterligare pedagogisera och förtydliga
dem. Därtill har flera av blanketterna gjorts till ifyllnings-
bara pdf:er.

Tillsammans med utbildningsansvarig har kommittén,
förutom att anordna den årliga fukushidoin- och shidoin-
utbildningen, också skapat en instruktionsfilm om anpass-
ning av aikidoträningen för barn.

Behovet blev tydligt när kommittén härom året återin-
förde rekommendationer för graderingsregler och träning
för barn och ungdomar. Däri omtalas nödvändigheten av
att anpassa tekniker och anfallsformer för barn och ung-
domars förutsättningar. Ingenstans hade vi som förbund
beskrivit hur detta ska göras. Därför prövade förbundet ett
antal idéer varvid det mest kostnadseffektiva och smidig-
aste sättet att sprida information var att göra en film i äm-
net som nu finns tillgänglig för alla på förbundets You-
Tube-kanal.

Ungdomssatsning
Sedan 2012 finns en satsning på unga aikidoutövare. Sats-
ningen innebär bland annat att 25 000 kr årligen budgeteras
för att främja ungdomsverksamhet. Under 2015 har dessa
medel använts till resebidrag till det nationella ungdoms-
lägret. Förbundet sköt även till extra medel för att bekosta
de två bussar som gick från Göteborg respektive Stock-
holm, som en särskild åtgärd för att öka tillgängligheten
och möjliggöra ett välbesökt läger.

Gemenskap
Nationellt ungdomsläger
Nationella ungdomslägret 2015 hölls i Sundsvall 26-27 sep-
tember. Det var Sundsvalls Budoklubb som fått uppdraget
och som förtjänstfullt arrangerade lägret för barn och ung-
domar födda 1995-2007. 140 ungdomar och 41 ledare del-
tog på lägret, där träningen varvades med uppvisning,
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godisskattjakt, eldshow och avslutades med ett äventyrs-
bad.

Förbundsstyrelsen har under året beslutat att det natio-
nella ungdomslägret ska återkomma vartannat år på så sätt
att Nationellt ungdomsläger och Sverigeläger alternerar
årligen på Kristi Himmelsfärdshelgen. Nästa ungdomslä-
ger arrangeras därför 2017. Förutsättningarna för lägret har
fastställts i den ungdomslägerpolicy som förbundsstyrel-
sen antog under verksamhetsåret.

55-årsjubileum
För planering, förberedelser och genomförande av 55-års-
jubileet utsåg förbundsstyrelsen Anna Spangfort till pro-
jektledare. Under verksamhetsåret har en arbetsgrupp
formats. Planerings- och förberedelsearbetet har startats
och Eriksdalshallen har bokats för evenemanget.

Sverigeläger 2016
Enligt förbundets Sverigelägerpolicy ska arrangör utses
året innan lägret äger rum. Förbundsstyrelsen beslutade
under 2015 att ge uppdraget till Skellefteå Aikidoklubb
Shirakawa som gått vidare med förberedelser. Sverige-
lägret har som tidigare en egen webbplats med adress
sverigelager.se.

Jämställdhet
Under det gångna verksamhetsåret har förbundets jäm-
ställdhetsansvarige fortsatt arbetet med att undersöka vad
som sker i klubbarna och hur andra idrottsförbund jobbar
med jämställdhet. Förbundet har fortsatt söka en klubb
som kan tänka sig att använda 4R-metoden för att utveckla
jämställdhetsarbetet. Inga projekt har genomförts under
2015 men ett par intresseanmälningar har inkommit inför
kommande verksamhetsår.
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Mångfald
Förbundsstyrelsen har under året utsett en mångfaldsans-
varig som, med utgångspunkt i det arbete som RF och
SB&K redan gjort, arbetat förutsättningsskapande inför
kommande verksamhetsår.

Identitet och kommunikation
Internt
Förbundsstyrelsen har under året tagit fram en klubb-
affisch i syfte att stötta klubbar som inte har möjlighet att
skapa en egen affisch. Den är publicerad som en PDF-fil
som är fri att använda för förbundets medlemsklubbar och
finns att hämta på förbundets webbplats.

Under året har förbundsstyrelsen tagit fram ett deltag-
andediplom för barn och ungdom. Diplomet, som finns att
köpa via SB&K:s webbshop, är frivilligt att använda och är
till för alla barn och ungdomar som deltagit i träningen.

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen startat
en utredning kring orsaker till det minskande antalet med-
lemmar.

Webbplatsen
Webbplatsen svenskaikido.se är förbundets viktigaste källa
för aktuell information både externt och internt. Webb-
platsen har fortsatt att utvecklas under året och innehållet
utökas ständigt.

Antal besök per dag har varit drygt 50 – under hela år
2015 blev det totalt 19 000 besök. Utöver startsidan är
klubblistan den mest välbesökta sidan. På tredje plats ham-
nar kalendariet som innehöll 99 poster år 2015 – att jämfö-
ras med 81 poster år 2014. På fjärde plats sidan om grade-
ring inom aikikai.

Förbundet har utgivningsbevis för webbplatsen, som
därför lyder under Tryckfrihetsförordningen. Per-Åke Wil-
helmsson är ansvarig utgivare.
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Förbundet finns också på Facebook, YouTube och
Instagram.

Nationella uppvisningstruppen
Syftet med Nationella Uppvisningstruppen är att ha en
grupp unga utövare som kan representera förbundet och
på ett dynamiskt sätt kunna visa aikido för en extern pu-
blik.

Under våren 2015 hölls ett uttagningstillfälle för natio-
nella uppvisningstruppen. Förutom det fysiska tillfället i
Stockholm fanns möjlighet att ansöka genom att skicka in
video.

Nationella uppvisningstruppen har därefter bestått av
Michael Sederlin, Sten Frödin, Daniella Amanou Wiener,
Lisa Larsson, Rickard Edman och Magnus Boåsen med Ste-
fan Jansson som ledare.

Nationella uppvisningstruppen representerade för-
bundet på Idrottens dag i Almedalen. Därtill har en revide-
ring av policyn för Nationella uppvisningstruppen inletts.

Utåtriktade aktiviteter
Aikidons dag
Den 29 augusti 2015 var första gången Aikidons dag ar-
rangerades i Sverige. Ett flertal klubbar i Sverige hade an-
tingen evenemang i form av läger eller uppskattade aktivi-
teter ute i det fria för att visa upp sig och för att locka fler
medlemmar.

Förbundsstyrelsen har beslutat att permanenta detta
initiativ och fastställt att Aikidons dag ska firas den sista
lördagen i augusti varje år.

We Are Sthlm och MY2015
För tredje året i rad har Svenska Aikidoförbundet – genom
sju av sina Stockholmsklubbar – deltagit på ungdoms-
festivalen We Are Sthlm, som ägde rum 11–15 augusti 2015
i Kungsträdgården. Under festivalen gavs ungdomar möj-
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lighet både att se aikido visas upp och att själva prova på.
Under fliken ungdom på förbundets webbplats finns erfa-
renheterna från detta evenemang samlade i rapportform.

På ett liknande sätt deltog Stockholmsklubbarna på
ungdomsmässan MY2015 i januari.

Idrottens dag i Hagaparken med målgrupp barn
En lördag i september deltog Svenska Aikidoförbundet,
genom ett antal Stockholmsklubbar, för första gången på
Idrottens dag i Hagaparken. Detta evenemang riktar sig till
lite yngre barn och ungdomar med målet att locka dem till
idrotten genom att låta dem prova på en mängd olika
idrotter.

Almedalen
Idrottens dag gick av stapeln 1 juli under politikerveckan i
Almedalen på Gotland och aikido var den enda sporten
som var representerad från SB&K. Svenska Aikidoför-
bundet bidrog till evenemanget med uppvisningar varje
timme och prova på-verksamhet under hela dagen. Totalt
gästades aikidotältet av ett hundratal träningssugna barn
och ungdomar samt även en del vuxna. Deltagandet ge-
nomfördes med medlemmar från nationella uppvisnings-
truppen tillsammans med aktiva från Kenshin Kai Aikido
i Visby.

Internationellt
Svenska Aikidoförbundet är medlem i International Aikido
Federation (IAF). Kai Löfgren Shimasue har under verk-
samhetsåret liksom förut varit utsedd av IAF Directing
Committee till webmaster. Jöran Fagerlund är vald till re-
visor för IAF.

Förbundsordförande representerade förbundet vid
finsk aikidos 45-årsjubileum den 25-27 september. Ueshiba
Mitsuteru – Waka-sensei hade inbjudits att övervara jubi-
leet och undervisa. Förbundsordförande hade då tillfälle
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att uttrycka hur mycket förbundet emotser hans besök 2016
i Sverige.

Klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var
vid årets slut 102.

Under 2015 har två nya medlemmar tillkommit: Kamp-
sportsklubben Mifuné, ny aikidosektion, och Aikido
Sundsvall Meiseikai IF, ny förening.

Utbildning
Under oktober månad 2015 genomfördes en fukushidoin-
och shidoinutbildning med utbildare från graderingskom-
mittén. Kontakterna mellan styrelsen och graderingskom-
mittén har skötts av styrelsens utbildningsansvarige, som
även lett det kursutvecklingsarbete som påbörjats under
verksamhetsåret och tillsammans med graderingskommit-
tén tagit fram utbildningsfilmen om anpassning av aikido-
träningen för barn.
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Fliken utbildning på förbundets webbplats har upp-
daterats med information om kurser som kan vara av in-
tresse för förbundets medlemmar.

Jubilarer och utmärkelser
Under året uppvaktade förbundet Lars-Göran ”Lasse” An-
dersson som firade 50 år på mattan med att samtidigt passa
på att fylla 70 år.

Till Kampsportsgalan 2015 var Pia Moberg, Aikido-
föreningen Riai Aikido Dojo, och Åsa Bergström, Fören-
ingen Aikido Dojo Liljeholmen, tillsammans nominerade i
kategorin Årets ledare. Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo
var även nominerad i kategorin Årets klubb.

Ekonomi
Förbundets ekonomi är alltjämt god. Genomgående för
2015 är att många utgifter blivit lägre än budgeterat vilket
har resulterat i ett överskott trots ett budgeterat underskott.
Förbundsstyrelsens tanke är att det uppbyggda överskottet
kommer att tas i anspråk i samband med förbundets 55-års-
jubileum.

Graderingskommitténs goda resultat kan hänföras till
eftersläpande fakturering från Japan. Ungdomslägret 2015
var återigen en succé och kunde därmed bära sina egna
kostnader. Förbundsstyrelsen fortsätter att vara återhåll-
sam och fokusera på att arbeta kostnadseffektivt.
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Kostnaderna för årsstämman blev lägre än budgeterat
då få klubbar utnyttjade resebidraget. Under året har bi-
drag till en ny klubb utbetalats. Sammantaget har även
kostnaderna för bidrag därför blivit lägre än budgeterat.

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat överförs i
ny räkning.

Utnämningar och graderingar
SB&K:s förtjänsttecken
1:a graden
Daniel Lindeson, Kalmar Budoklubb
Pelle Magnusson, Kalmar Budoklubb
Mikael Palmqvist, Kalmar Budoklubb
4:e graden
Anders Kamph, Kristianstads Aikikai
Max Korkkinen, Amaterasu Aikidoklubb
Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai
5:e graden
Mårten Holmberg, Kalmar Budoklubb

Stiftelsen Aikikai
Shidoin
Niklas Björklund, Torsby Aikido Klubb
Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
Pär Dahlström, Torsby Aikido Klubb
Göran Hedman, Torsby Aikido Klubb
Sasha Isakov, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Johan Lindgren, Vanadis Aikidoklubb
Sven Lundqvist, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Björn Mattson, Ukehashi Aikido Klubb
Magnus Ohlsson, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Bertil Sköld, Gubbängens Aikidoklubb

Fukushidoin
Ylva Beckman, Aikido Dojo Gamlestaden
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Miroslaw Biszczak, Örebro Aikidoklubb
Henrik Blomdahl, Sedokan Växjö IF
Emil Frank, Sandviken Budo- och Kampsportsklubb
Anders Fredén, Hikari Aikidoklubb
Katarina Gullberg, Vanadis Aikidoklubb
Alula Kassa, Aikido Dojo Gamlestaden
Lisa Larsson, Nuboko Aikido Klubb
Christopher-Robert Lejarp, Björkstadens Ai Ki Iwama Ryu
Joaquin Munoz, Vanadis Aikidoklubb
John Mårtensson, Renshin Aikido Dojo Malmö
Erik Niwhede, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Torbjörn Palmgren, Kaisho Kampsportsklubb
Peter Sahlin, Kampsportsklubben Mifuné

7 dan
Urban Aldenklint, Iyasaka Aikido Klubb
Roland Hultberg, Stockholm Aikikai
Stefan Stenudd, GAK Enighet
6 dan
Mats Alexandersson, Stockholms Aikido Klubb Iwama-ryu
Jan Bratt, Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo
Pia Moberg, Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo
Nizam Taleb, Stockholm Aikikai
5 dan
Rabbe Anklew, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa
Eleonore Bjerlemo, Vanadis Aikidoklubb
Tommy Eliasson, Varbergs Aikido Klubb
Ulf Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb
Johan Lindgren, Vanadis Aikidoklubb
4 dan
Björn Mattson, Ukehashi Aikido Klubb
John Mårtensson, Renshin Aikido Dojo Malmö
Josef Pallas, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Åke Pekkarinen, GAK Enighet
Bertil Sköld, Gubbängens Aikidoklubb
Göran Winnerstam, Wagono Michi Aikidoklubb
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3 dan
Johan Aderud, Örebro Aikidoklubb
Åsa Bergström, Föreningen Aikido Dojo Liljeholmen
Tomas Dahlberg, Aikido Sundsvall Meiseikai IF
Youssef Ghazala, Ukehashi Aikido Klubb
Olle Hollmer, Aikido Sundsvall Meiseikai IF
Juha Immonen, Iyasaka Aikido Klubb
Daniel Larsson, Aikido Sundsvall Meiseikai IF
Patrick Livbom, Fyris Aikidoklubb Uppsala
Monica Lundström, Aikido Sundsvall Meiseikai IF
Mahesh Potenciano, Iyasaka Aikido Klubb
Jim Svensson, Vanadis Aikidoklubb
Magnus Tuvendal, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
2 dan
Anna-Britt Coe, Isshinkai Aikidoklubb
James Copeland, Stockholm Aikikai
Anders Engström, Aikido Dojo Vallentuna
Katarina Gullberg, Vanadis Aikidoklubb
Erik Isaksson, Karlstad Aikidoklubb
Christopher-Robert Lejarp, Björkstadens Ai Ki Iwama Ryu
Joaquin Munoz, Vanadis Aikidoklubb
Kim Ridell, Renshin Aikido Dojo Malmö
1 dan
Monika Banach Vifell, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Lennart Hultkrantz, Föreningen Aikido Dojo Falköping
Tina Jansson, Högdalens Izanagi Aikido Klubb
Niclas Keith, Sundsvalls Aikidoklubb
Robert Larsson, Musubi Dojo Kampsportsförening
Mattias Levin, Stockholm Aikikai
Jappe Liljedahl, Stockholm Aikikai
Paul Nagy, Iyasaka Aikido Klubb
Jonatan Salzer, Björkstaden Ai Ki Iwama Ryu
Kenneth Törnberg, Enskede Takamaru Aikidoklubb
Charlotte Wiström, Vanadis Aikidoklubb
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Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige
3 dan
Mats Strömgren, Takemusu Aikido Göteborg
1 dan
Malou Klock Strömgren, Takemusu Aikido Göteborg
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BJJ-förbundet

2015 var ett händelserikt år för svensk BJJ, antalet utövare
av BJJ blir större för varje år. En stor händelse 2015 var att
för första gången hölls det en IBJJF-tävling i Sverige. Det
har också arrangerats många andra lyckade BJJ-tävlingar
runt om i landet samt utanför Sveriges gränser, där svensk
BJJ har visat stora framgångar.

SM
Förbundet arrangerade SM tillsammans med Yamasaki
academy i Göteborg och deltagarna höll en hög nivå. Ett
antal nya mästare belönades med RF:s mästerskapstecken.
Styrelsen gratulerar alla vinnare.

Juniorer
Tjejer -52.5
Filippa Koski, Prana Jiu Jitsu
Tjejer -65
Mika Brorsson, Nacka Dojo IF
Killar -69 kg
Jivar Shareef, KFUM Fightzone
Killar -64 kg
Emil Andersson, Gladius MMA

Seniorer
Damer -58.5 kg
Madeleine Håkansson, Yamasaki Academy Göteborg
Damer -69 kg
Patricia Kazimierczak, Prana Jiu Jitsu
Damer -74 kg
Maria Runquist, Prana Jiu Jitsu



161Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Herrar -64 kg
Martin Petisme, Yamasaki Academy Göteborg
Herrar -70 kg
Nicklas Söderberg, Malmö Mixed Martial Arts IF
Herrar -76 kg
Jimmy Svensson, Prana Jiu Jitsu
Herrar -82.3 kg
Leo Graf, Champions MMA & Conde BJJ IF
Herrar -88.3 kg
Alexander Musi Wennergren, Prana Jiu Jitsu
Herrar -94.3 kg
Victor Cheng, Gbg MMA & BJJ IF
Herrar -100.5 kg
Martin Jansson, Stenungsunds Kampsportsakademi
Bästa förening Junior
Nacka dojo
Bästa förening Vuxna
Prana Jiu Jitsu klubb

VM
Landslaget 2015 bestod av dessa personer och var repre-
sentanter för Sverige i VM.

Ida Hansson, Ju-Jutsu Klubben Samurai, svart bälte
Linda Lindström, Nacka Dojo, brunt bälte
Maxine Thylin, Nacka Dojo, brunt bälte (numera svart
bälte)
Martin Petisme, Klubben Brasiliansk Jiu-Jitsu Göteborg,
brunt bälte
Daniel Svensson, Prana Jiu-Jitsu, brunt bälte
Philip Andersson, Ju-Jutsu Klubben Samurai, brunt bälte
Max Lindblad, Prana Jiu-Jitsu, lila bälte

Styrelsen gratulerar Maxine Thylin som under VM vi-
sade upp sitt fantastiska game och vann VM-guld.
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Övrigt
Under 2015 har förbundet arbetat med barntävlingar och
som arrangör för barntävlingar kan man nu välja att de
minsta som tävlar kan tävla enligt round robin-systemet.
Det betyder att alla utses till vinnare vilket kan ses som
något positivt i de mindre åldrarna.

Förbundet kan nu tillhandahålla ett tävlingsprogram
gratis för våra medlemsföreningar vid tävlingsarrange-
mang, förbundet har även införskaffat material till täv-
lingar som till exempel mattor, datorer och tv-skärmar.

Vi har ansökt om fler utbildningar som förbundet kom-
mer att presentera under 2016 med olika samarbetspart-
ners, utbildningar som är viktiga för den enskilda fören-
ingen och BJJ-Sverige.

Styrelsen tackar för ett fantastiskt BJJ-år 2015 och ser
fortsatt fram emot ett fantastiskt 2016!

Maxine Thylin överst på prispallen. Foto: Jesus Galvan.
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Bujinkanförbundet

Ordföranden har ordet
För första gången har jag privilegiet att få titta tillbaka på
det gångna verksamhetsåret. Det har varit ett väldigt aktivt
år med många läger, jubileum och Japanresor för medlem-
mar i ett flertal föreningar. Det har varit väldigt energikrä-
vande men fantastiskt roligt att höra alla positiva saker
som medlemmarna sagt. Det gör att man får energin till-
baka för ett nytt verksamhetsår.

Nu ser jag mig fram emot nya utmaningar under 2016,
som är apans år.

Daniel Bodin

Årsmötet
Under 2015 genomgick styrelsen i Svenska Bujinkanför-
bundet stora förändringar då flera personer från föregå-
ende styrelse tackat nej till fortsättning. Efter en valbered-
ningsprocess av Ken Banh från IF Bujinkan Dojo Norrköp-
ing samt Nhina Svensson från Föreningen Bujinkan To
Nan Dojo, tillsattes en ny styrelse under årsmötet 2015
bestående av följande personer.

Styrelse
Ordförande Daniel Bodin, Norrköping
Vice ordförande Christer Gardelli, Luleå
Kassör Johan Björklund, Stockholm
Sekreterare Urban Grundström, Stockholm
Ledamot Arto Heinonen, Eskilstuna
Ledamot Patrik Johansson, Gävle
Suppleant Jonnie Larsson, Stockholm
Suppleant Kent Nordlund, Stockholm
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Särskilda ansvarsområden
Webbadministratör Johan Björklund, Stockholm
Webbredaktör Urban Grundström, Stockholm
Marknadsföring/strategi Kent Thorén, Stockholm

Under årsmötet tillsattes även nya personer för val-
beredningen för verksamhetsåret 2016.

Valberedning
Ordförande Madelene Boettcher, Filipstad
Ledamot Caroline Pieske-Helgesson, Karlstad
Ledamot Christer Westberg, Sundsvall

Marknadsföring
Bujinkan har under en längre tid varit en anonym art och
relativt okänd för allmänheten och i budovärlden. För att
motverka detta har Svenska Bujinkanförbundet under 2015
engagerat sig i frågor för att väcka både intresse hos all-
mänheten och öka medlemsantal i förbundets olika fören-
ingar.

För att stärka Svenska Bujinkanförbundet som identitet
och varumärke, togs det fram en ny varumärkesskyddad
logotyp för att visa den traditionella kopplingen till
Bujinkan i Japan och den japanska kulturen. Logotypen
kan i sin tur användas av förbundets medlemsföreningar
för att visa en gemensam och samlad identitet.

Även hemsidan omarbetades till ett mer modernt for-
mat för att underlätta sökandet av information. När det
gäller kommunikation och marknadsföring har förbundet
arbetat med att presentera hemsidan www.bujinkan.se
som informationsportal för potentiella medlemmar och in-
tresserade. Målsättningen är att hemsidan ska bli en sam-
lad kanal för information för Bujinkan i Sverige där poten-
tiella medlemmar sedan kan hitta en förening i närheten.

Som en visuell del av marknadsföringen har förbundet
under år 2014 arbetat fram en introduktionsfilm på en mi-
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nut och 40 sekunder för hemsidan, samt en kortare reklam-
film på 20 sekunder. Den kortare reklamfilmen marknads-
fördes med köpta annonser på både Youtube och Face-
book.

Uppvisningar
Det har även skett en del uppvisningar under året och en
av Svenska Bujinkanförbundets visioner är att öka intresset
för uppvisningar bland medlemsföreningarna.

En ökad synlighet och kunskap bland allmänheten kan
i sin tur öka medlemsantalet för Bujinkan i Sverige.

25 april: Kampsportsgalan 2015, Norrköping
IF Bujinkan Dojo Norrköping

26 april: Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg
Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF

24 maj: Japanska föreningen i Östergötland, Norrköping
IF Bujinkan Dojo Norrköping

Seminarier
När det gäller seminarier har 2015 varit ett händelserikt år
med  både inbjudna instruktörer, förbundets egna Sverige-
läger och olika jubileumsseminarier. Svenska Bujinkan-
förbundet har aktivt arbetat med att informera om samtliga
läger runtom i landet för att på så sätt kunna maximera
spridningen av information för deltagare i medlemsför-
eningarna.

7-8 februari: Seminarium med Paul Richardson (UK)
Trollhättans Ninjutsu Förening

14-15 mars: Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger 2015
Bujinkan Karlstad / Björn Dojo IF
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26 april: Seminarium med Rikard Sundelius (SWE)
Föreningen Bujinkan Nynäshamn

9-10 maj: Seminarium med Mike Loonam (UK/NL)
IF Bujinkan Dojo Norrköping

26 april: Training for skill med Daniel Bodin (SWE) och
Kent Thorén (SWE), IF Bujinkan Dojo Norrköping

3-5 juli: Jubileum, tio år på Södermalm
Föreningen Bujinkan To Nan Dojo

15-16 augusti: Jubileum, 30-årsseminarium med Sveneric
Bogsäter (SWE/HL) och Roger Andersson (SWE/JP)
IF Bujinkan Dojo Norrköping

31 augusti: Miniseminarium med Rikard Sundelius (SWE)
Föreningen Bujinkan Nynäshamn

10 oktober: Training for skill med Kent Thorén (SWE)
Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg

16-17 oktober: Jubileum, Bujinkan 40 år i Sverige
Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg/Svenska Bujinkan-
förbundet

21-22 november: Seminarium med Kacem Zoughari (FR/
JP), Bujinkan Hirameki Dojo

12-13 december: Norrlandsläger med Christer Westberg
(SWE), Roger Matsson (SWE) och Petter Swedin (SWE)
Bujinkan Budo Taijutsu IF Sundsvall

19 december: Training for skill med Daniel Bodin och Kent
Thorén (SWE), IF Bujinkan Dojo Norrköping
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Sverigeläger 2015
I samband med årsmötet för Svenska Bujinkanförbundet
anordnas det årligen ett Sverigeläger där syftet är att samla
förbundets alla 25 medlemsföreningar för ett träningsläger
samt årsmöte. I år var det Bujinkan Karlstad/Björn Dojo IF
som arrangerade Sverigelägret där över 40 personer från
olika föreningar deltog.

I samband med årsmötet presenterades även nyheter
som Svenska Bujinkanförbundets nya logotyp och mark-
nadsföringsplaner för 2015.

Instruktörer på Sverigelägret
Anne Liljedahl, tidigare Kampsportscentret LSS
Daniel Bodin, IF Bujinkan Dojo Norrköping
Roger Mattsson, Bujinkan Dojo Uppsala IF

Bujinkan 40-årsjubileum
2015 var ett speciellt år för Bujinkan i Sverige då det var 40
år sedan arten för första gången introducerades i Sverige av
Bo F. Munthe 1975. För att fira detta arrangerades ett två-
dagars jubileumsläger där ett flertal personer som varit
med i Bujinkan en längre tid instruerade. Totalt deltog över
70 personer från olika delar av landet.

I samband med lägret anordnades även en fest där
både deltagare från jubileumslägret samt personer som ti-
digare haft en viktig roll i Bujinkans historia i Sverige med-
verkade.

Instruktörer på lägret
Daniel Bodin, IF Bujinkan Dojo Norrköping
Jim Berglund, IF Bujinkan Bushin Dojo
Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg
William Ustav, Bujinkan Hirameki Dojo Stockholm
Mats Brickman, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo
Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg
Peter Carlsson, Malmö Budoklubb
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Pertti Ruha, Bujinkan Iwato Dojo Vänersborg
Ralf Uhr, IF Bujinkan Mori no Uma Dojo
Robert Gabrielsson, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
Christer Westberg, Bujinkan Budo Taijutsu IF Sundsvall
Fredrik Markgren, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo
Peter Jonsson, Club Bujinkan Dojo Göteborg
Rikard Sundelius, IF Bujinkan Bushin Dojo
Urban Grundström, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo

Förbundets jubileumsfest hölls i lokalen Grand Garbo
i Sundbyberg. Under festen hölls en presentation av för-
bundets ordförande Daniel Bodin och sekreterare Urban
Grundström där de gemensamt berättade om Bujinkans ut-
veckling i Sverige från 1970-talet till 2015. Dessutom delade
de ut priser till fyra personer som haft ett stort inflytande i
utvecklingen.

Prisutdelning under jubileumsfesten
Bo F. Munthe
Mats Hjelm
Pierre Dahl
Sveneric Bogsäter

Föreningar och medlemmar
Under 2015 bildades två nya föreningar som även numera
är anslutna till Svenska Bujinkanförbundet.

Nystartade föreningar
Bujinkan Dojo Stockholm IF
Föreningen Bujinkan Nynäshamn

Svenska Bujinkanförbundet har under 2015 haft ett
medlemsantal på 467 medlemmar fördelat på 24 fören-
ingar.

Fördelningen av medlemmar: 207 män, 71 kvinnor, 113
pojkar, 76 flickor.
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Ekonomin
Förbundets har under 2015 haft en god ekonomi där större
arrangerade seminarier och jubileum varit självbärande.
Utgifterna från exempelvis 40-årsjubileumet har täckts upp
av intäkter från seminarieavgifter.

Förbundet har även avsatt pengar för marknadsföring
på Facebook och Youtube.

Utöver det har företaget db Light Design AB sponsrat
med marknadsföringsmaterial i form av foldrar som sedan
delats ut till medlemsföreningarna.

Utnämningar från Japan
2015 har varit ett händelserikt och historiskt år för Bujinkan
i Sverige. Förutom ett 40-årsjubileum har även två svenskar
fått utnämningen Yuushuu Shihan, en titel från stormäst-
aren Hatsumi Masaaki i Japan. Utöver det har även diplo-
met Shin Gi Tai Bufu Ikkan delats ut till svenskar som ett
tecken på långvarig studie.

Yuushuu Shihan
Mats Hjelm, Bujinkan Kaigozan Dojo Sundbyberg
Rikard Sundelius, IF Bujinkan Bushin Dojo

Shin Gi Tai Bufu Ikkan
Fredrik Markgren, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo
Mats Brickman, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo
Peter Carlsson, Malmö Budoklubb
Urban Grundström, Klubb Bujinkan Tetsu Dojo

Graderingar från Japan
Judan Kugyo Happo Biken, 15 Dan
Arne Elmlund, Bujinkan Solstaden IF
Bo F. Munthe
Jim Berglund, IF Bujinkan Bushin Dojo
Robert Gabrielsson, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
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Judan Fugyo Happo Biken, 14 Dan
Christer Westberg, Bujinkan Budo Taijutsu IF Sundsvall

Judan, 10 Dan
Marcus Hultvall, Bujinkan Karlstad / Björn Dojo IF
Patrik Johansson, Bujinkan Solstaden IF
Villiam Nilsson, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF /
Bujinkan Iwato Dojo Vänersborg

Godan, 5 Dan
Andreas Hedblom, Malmö Budoklubb
Arto Heinonen, Eskilstuna Budoklubb
Erik Ödlund, Bujinkan Budo Taijutsu IF Sundsvall
Johan Lund, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
Jonatan Brunbäck, Bujinkan Solstaden IF
Jonathan Nathanielsson, IF Bujinkan Bushin Dojo
Mathias Alfredsson, Bujinkan Iwato Dojo Vänersborg
Mattias Ranfors, Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
Stefan Ottosson, Bujinkan Iwato Dojo Vänersborg
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Jujutsufederationen

Ordföranden har ordet
Kära jujutsuka, vi har nu lämnat 2015 bakom oss och det är
dags för mig som ordförande att försöka summera det
gångna året. Styrelsen fick en tuff start när två valda leda-
möter valde att kliva av sina uppdrag i federations-
styrelsen. De två valda suppleanterna fick kliva in i styr-
elsearbetet på en gång. Som ordförande tycker jag att de
tog sitt uppdrag på största allvar och har varit aktiva i sty-
relsens arbete.

Styrelsen har under det gångna året förbättrat rutiner-
na för internkommunikation. Här har styrelsen och råds-
ordförandena gjort stora framsteg men än är jag som ordfö-
rande inte helt nöjd.

Det gläder mig att flera föreningar har anslutit sig eller
startat upp jujutsuverksamhet som de väljer att lägga un-
der Svenska Jujutsufederationen. Även här finns det myck-
et mer att göra för att bli ännu attraktivare att tillhöra oss.
Det är bra att nya föreningar ansluter sig och att verksam-
heten breddas, men man får inte heller glömma bort gamla
föreningar. Här vill jag passa på att lyfta fram Kalmar
Budoklubb som firade 50 år, starkt jobbat och ett stort grat-
tis!

Den stiloberoende verksamheten har ökat sitt utnytt-
jande av budgetutrymmet och verksamheten börjar lång-
samt öka sin omfattning inom Federationen. Bekymmer-
samt är att inte fler föreningar kontaktar Federationen för
att få ekonomisk hjälp vid arrangemang. I den frågan är jag
mycket självkritisk och undrar hur styrelsen ska kunna ar-
beta med frågan på annat sätt.
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Det jag som ordförande känner mig extra stolt och nöjd
med under det gångna året är att vi har sjösatt den nya
domarutbildningen.

Jag gläds även åt våra tävlingsframgångar internatio-
nellt, både i jujutsu (JJIF) och kempo. Det visar att vi har
många duktiga utövare och ledare i vårt jujutsu-land. Tack
vare dessa har vi återigen fått mycket publicitet i mass-
media, mycket genom SB&Ks informatör Jonathan Bro-
berg.

Det känns bra att lämna 2015 års bokslut som visar en
budget i balans. En anledning till detta är att vi har haft en
kontinuitet på nyckelposterna som är ekonomiskt ansvar-
iga, både i styrelsen och inom råden.

Ännu ett verksamhetsår har haft sin gång och det är
dags att vända blad, än är 2016 är ett oskrivet blad som vi
ska skriva tillsammans. Låt oss minnas 2015 som ett bra år
för svensk jujutsu. Det är nu upp till oss vad som kommer
att skrivas i verksamhetsberättelsen för 2016. Tillsammans
kan vi se till att det blir ett ännu bättre år!

Jesper Kedjevåg

Styrelsen 2015
Jesper Kedjevåg (ordf.)
Nico Christoforidis (kassör)
Cicci Nyström (sek)
Jennie Brolin (vice ordf.)
Isabelle Sarfati
Tobias Back (avgick 2015-03-28)
Johan Pettersson (avgick 2015-03-28)
Sara Holm (suppleant, ersatte Johan Pettersson)
Hamid Fazeli (suppleant, ersatte Tobias Back)

Styrelsen har, förutom årsmötet och det konstituerande
mötet, haft nio protokollförda möten via Skype samt ett
fysiskt möte i Värnamo den 12-13/9-15.
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Nya klubbar
Genarp Kampsportförening
Piteå Jujutsuklubb
Ljungby Ju-jutsu klubb

Stilövergripande verksamhet
Övriga utmärkelser
Fredrik Widgren har för andra gången tilldelats Svenska
Spels och RF:s Elitidrottsstipendium.
Kalmar budoklubb 50 år.

Inval till Hall of Fame
Martin Ingholt valdes in i jujutsuns Hall of Fame
Isabelle Sarfati valdes in i jujutsuns Hall of Fame

Läger
Combat Camp 2015
Det stilövergripande lägret Sweden Combat camp genom-
fördes för tredje gången i samarbete med vårt svenska
landslag. Lägret arrangerade även en internationell domar-
kurs i regi tillsammans med JJEU.

Federationsläger med John Gage
Svenska Jujutsufederationen arrangerade ett läger för alla
stilar med Kyoshi John B. Gage helgen 7-8 mars 2015 för de
pengar som överförts från den upplösta Björn Hornwalls
Minnesfond. Detta var det fjärde lägret med en instruktör
från en japansk ju-jutsustil, denna gång i Kalmar. Lägret
lockade ett 60-tal deltagare.

Jujutsu-gymnasium
Projektet Jujutsu-gymnasium är slutfört. Procivitas kom-
mer till hösten ta emot de första eleverna på Jujutsu-gym-
nasiet. Ett stort tack till Rob Haans som har drivit frågan åt
Svenska Jujutsufederationen.
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Sportrådet
Roger Grimmer (ordförande)
Jonatan Askesjö
Lars Karlsson
Karl Dahlgren

Sportrådet har genomfört fyra möten (tre via konfer-
enssamtal).

Ur Sportrådets verksamhetsbeskrivning: “Sportrådets
mål är att bygga upp en organisation med bred förankring,
stort nätverk, geografisk och stilmässig spridning och högt
förtroende.”

Vi har genomfört en kurs i vårt digitala tävlingssystem
(EuroJudo) med Bas van Wel från Nederländerna. Vi har
även öppnat vår webbportal, och påbörjat arbetet för att
harmonisera alla anmälningar till JFL genom denna portal.

Sportrådet har genomfört en revidering av kvalsys-
temet till SM för att ge fler möjligheten att placera sig inför
SM.

Sportrådet har tagit in en ny medlem, Karl Dahlgren
som kommer att arbeta med informationsflödet ut mot
klubbarna.

Sportrådet har tagit beslut om att subjektiva priser inte
ska delas ut i JFL. Alla ska tävla om priserna på lika villkor.

JFL-tävlingar
JFL2 Herrljunga
JFL3 Värnamo
JFL4 Dalby Jujutsu Open
JFL1 Nacka (första deltävlingen i säsongen 2015-16)

SM i Örebro
För andra gången genomförde Svenska Jujutsufedera-
tionen sitt SM under SM-veckan som arrangeras av RF i
samarbete med SVT. Mästerskapen uppmärksammades av
såväl lokala medier men även rikstäckande.

Årets arrangemang direktsändes på SVT play.



175Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Herrar -62kg
1. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)
2. Patrik Andert, Eskilstuna Budoklubb
3. Claes Gååse, Dynamix Köping
Herrar -69kg
1. Erik Nilsson, SKIFT, Sollentuna
2. Adam Billger, Shindo, Göteborg
3. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)
Herrar -77kg
1. Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF
2. Arvid Alm, IKSU, Umeå
3. Philip Larsson, Herrljunga SJJ
Herrar -85kg
1. Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF
2. Johan Segertoft, Linköpings Budoklubb
3. Björn Johansson, JJK Samurai
Herrar +94kg
1. Andreas Jansson, Gävle JJK
2. Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb
3. Zeb Rydberg, Karlstad Kampsportförening
Damer -55kg
1. Johanna Hamberg, Dynamix Köping
2. Frida Tullsson, Linköpings Budoklubb
3. Lily Li, IKSU (Umeå)
Damer -62kg
1. Isabelle Vistam, Nacka Dojo IF
2. Tove Widén, Göteborgs JJK
Duo mix
1. Malin Persson & Ronnie Stålebring, Göteborgs JJK
2. Simon Sjödin & Theo Wijk, Växjö JJK

Roger Grimmer, sportchef

Internationell verksamhet
För fjärde året i rad representerades Sverige av federation-
ens ordförande Jesper Kedjevåg på kongresser inom JJEU
och JJIF. Det har varit något turbulent internationellt. Dels
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flyttades VM till Thailand efter ett bombdåd i Tunisien.
Flytten till Thailand gjordes delvis efter påtryckningar från
Sverige, som ville se ett annat land som arrangör, även om
det skulle innebära dyrare kostnader för många nationer.
För att stärka sin position internationellt kommer SvJJF ar-
beta för att få in en representant i JJIF styrelse.

EM i Almere, General Assembly JJEU
Jesper Kedjevåg och Cicci Nyström representerade Sven-
ska Jujutsufederationen på plats. JJEU fick en ny kassör
Michael Korn (Tyskland).

VM i Bangkok, Extra Ordinary General Assembly JJIF
Jesper Kedjevåg och Cicci Nyström representerade Sven-
ska Jujutsufederationen i Bangkok. Svenska Jujutsufede-
rationen gjorde en avsiktsförklaring att söka för VM 2018.

Jesper Kedjevåg

Landslaget
Coacher
Duo Isabelle Sarfarti
Newaza Paul Persson
Fight Rob Haans, Joakim Vistam
Förbundskapten Michael Kuntz

Under 2015 har landslaget deltagit vid EM i Nederlän-
derna, JVM i Aten och VM i Thailand vilket resulterade i:

EM
Guld: Jennie Brolin, Kraftverket
Silver: Max Hederström, Linköpings JJK
Brons: Helena Edfeldt, JJK Samurai, Diana Halldén, JJK

Samurai, Fredrik Widgren, Nacka Dojo, Malin Persson och
Ronnie Stålebring Duo mixed, Göteborgs JJK

Landslaget tog medaljer i varje gren.
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JVM
Guld: Arvid Axelsson, JJK Samurai, och Isabelle Vi-

stam, Nacka Dojo
Silver: Dennis Bill, SKIFT

VM
Guld: Helena Edfeldt, Samurai JJK
Silver: Diana Halldén, Samurai JJK, Malin Persson och

Ronnie Stålebring Duo mixed, Göteborgs JJK
Brons: Fredrik Widgren och William Seth-Wenzel,

båda Nacka Dojo
Femte plats: Isabelle Vistam och Rasmus Nolbratt,

båda Nacka Dojo
Sjunde plats: Max Hederström, Linköpings BK
Sverige hamnade på åttonde plats i nationsrankningen.

Läger
Det genomfördes flera landslagsläger under året och lands-
laget organiserade Sweden Combat Camp för tredje gång-
en.

Det blev ungefär 220 deltagare från åtta nationer.
Landslagen från Tyskland, Österrike, Holland, Belgien,

Danmark, Frankrike, Norge och Sverige deltog.
Delar av laget åkte även på internationella träningsläg-

er (Tyskland) för att utvecklas och få bättre sparring innan
VM, vilket resulterade i framgångarna på VM.

Med framgångarna på VM medföljde även ett stort
mediaintresse, vilket gav jujutsun mycket exponering.

SVT visade filmklipp från VM på Sportnytt, Radio-
sporten hade en intervju med Helena Edfeldt. Stor som
mindre dags- och kvällspress uppmärksammade också
VM-bragderna.

Återigen visade det sig att landslaget är svenska ju-
jutsuns mest effektiva ”reklampelare”.

Michael Kuntz, förbundskapten
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Domarrådet
Emil Gustafsson (ordförande)
Niclas Sjöberg
Jonas Elfving
Cicci Nyström

Året som gått har varit mycket produktivt och fullt
med aktivitet. Förutom en hel rad med tävlingar inom JFL
har våra internationella domare varit flitiga utanför Sveri-
ges gränser.

Vi har med landslaget varit representerade på EM, VM,
Paris Open och German Open. Men även på Balkan Open
och Haugesund Open hade vi domare på mattan.

Niclas Sjöberg har varit i Norge och utbildat domare i
ne waza.

Dessutom har vi fått två nya internationella domare
med B Continental-licens: Cicci Nyström och Janet Smed-
berg.

Ett nytt regelverk har tagits fram under året och nu
gäller 4.1, detta har varit ett omfattande arbete som Jonas,
Niclas och Emil jobbat med under stora delar av året. Ett
helhetsgrepp har tagits för att få ett mer homogent regel-
verk samt göra det ännu enklare att arrangera tävlingar.

På utbildningsfronten har flera utbildningar hållits och
även här har det skett större förändringar med ett helt nytt
utbildningssystem som sjösatts där även ne wazan har fått
en egen kurs i vår utbildningsstege.

Emil Gustafsson, domarrådet

Ungdomsrådet
Under året blev ungdomsrådet verksamt efter att ha legat
vilande. Styrelseledamot Sara Holm tog på sig uppgiften
att höra av sig till lämplig kandidat och frontfigur till rådet.
Emellertid var intresset svagt. Under året skapades en
mailadress till rådet, som Sara tills vidare förfogar över.
Information om att tips och idéer kan mailas in till
ungdom@jujutsu.se spreds via federationens hemsida. Vi-
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dare skapades en Facebookgrupp vid namn Ungdomsverk-
samhet inom jujutsu, dit alla som sysslar med ungdoms-
verksamhet är välkomna.

Sara Holm

Föreningsråd
Föreningsrådet har saknat representant under året och rå-
dets uppgifter har varit fördelat på styrelsen.
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Kampkonstförbundet

Vårt underförbund består av idrotterna capoeira, FMA,
glima, HEMA, Krav Maga och Systema. Hitintills är det en-
dast capoeira och glima som har varit verksamma i förbun-
dets styrelsearbete. Därmed är det glädjande nyheter att
åtskilliga av de övriga idrotterna anmält intresse att med-
verka på årets underförbundsstämma.

På årsmötet fastställs dessutom Svenska Kampkonst-
förbundets verksamhetsbudget, kanske det viktigaste att
vara delaktig i.

Ty det är varken tvång eller skyldighet att presentera
en verksamhetsberättelse eller att ingå i styrelsearbetet,
men dock en rättighet eftersom vi förutsätter att samtliga
idrotter har intressanta aktiviteter att förtälja om.

Glima
Internationella mästerskap
Den 25 oktober 2015 arrangerades Europamästerskapen i
glima i schweiziska alpbyn Martigny. 32 glimabrottare (22
män och tio kvinnor) från England, Frankrike, Schweiz, Ita-
lien samt Sverige ställde upp. Den fria stilen, Lösa tag
(Lausa-tök/Combat glima), stod på tävlingsprogrammet
och endast viktindelning nyttjades. Detta innebar att flera
viktklasser var gemensamma, där kvinnor och män tävlade
i samma klass.

Sveriges främsta representant, Patrik Jansson från IK
Sparta i Malmö, höll fokus tävlingen igenom och tog guld
i tungvikt. En imponerade insats som även bidrog till att
han förevigades på Idrottsmuseets officiella mästerskaps-
tavla.
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Patriks framgång är historisk inom svensk glima efter-
som ingen före honom har klivit upp på högsta pallen i ett
europeiskt mästerskap, trots att vårt landslag länge har till-
hört det högre skiktet och erövrade silver redan 1990 samt
senast 2013.

Utåtriktad verksamhet
Tack vare ett frikostigt bidrag från Riksidrottsförbundet,
har glima fått möjlighet att arbeta mer långsiktigt med in-
ternationella verksamhet.

Undertecknad (Lars Magnar Enoksen) har represente-
rat glima på en stor traditionell idrottskongress den 4–6 fe-
bruari i Vilnius, Litauen. Dessutom har tvådagars trä-
ningsseminarium anordnats vid åtskilliga tillfällen i Norge
(juni, juli och november), Frankrike (september), Schweiz
(oktober) och givetvis Sverige (maj och oktober).

Detta långsiktiga projekt avser att öppna upp för glima
internationellt och även frambringa tongivande styrelsere-
presentation i traditionella idrottsförbund.

Angående de Svenska Mästerskapen, blev 2015 ett
mellanår, främst beroende på att en av huvudklubbarna
krävde senareläggning av tävlingarna (från maj till decem-
ber) och därefter valde att ignorera sitt eget beslut. Någon-
ting som visar hur känslig en liten idrott är för medvetet
destruktiva initiativ och gav viktig lärdom inför framtiden.

Capoeira
Nationellt
År 2015 spred och utvecklades capoeira i Sverige med kva-
litet och kvantitet i olika sociala segment. Året har varit
fyllt med framstående personer och grupper som gjort
event, seminarium och uppgraderingar.

För tredje året i rad arrangerades ett årligt tjejcapoeira-
event av Formada Chorona (Julia Dahlquist) där man um-
gicks och tränade ihop. Under eventet deltog 70 personer,
båda vuxna och barn. Till årets event hade arrangören
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bjudit in kvinnliga instruktörer från både Afrika och Brasi-
lien för att inspirera gruppen.

Contra Mestre Kiura från Stockholm har fortsatt ett
underbart arbete under året med att lära ut capoeira till
pensionärer och rörelsehindrade. Projektet kommer att
fortsätta hjälpa människor under 2016.

Åsa Gustavii, pionjär inom capoeira Angola, har varit
en framstående person under det gångna året genom att
starta event där det bjudits in kända personer inom capo-
eira Angola till Sverige för att lära ut. Mestre Tubarão orga-
niserade under året ett event där man i samband med trä-
ningen samlade in kläder till flyktingar i nöd.

Sammanfattningsvis har året varit fyllt med positiva
framsteg och även sociala och kulturella utvecklingar inom
capoeria i Sverige.

Mästarutmärkelse
Professor Dodô (Rodolfo Goes), capoeirapionjär i Sverige,
som under mer än tio år har varit capoeirarepresentant i
förbundet, har under året deltagit i en specialkurs i capo-
eira i Brasilien under ledningen av Mestre Camisa och an-
dra viktiga personer inom capoeira.

Under året ska han bli tilldelad den högsta titeln inom
Capoeria och bli Mestre efter att ha tränat capoeria i 35 år,
varav 25 år har spenderats i att utveckla capoeira i Sverige
och Europa.

HEMA
Svenska mästerskapen
Inom nationell HEMA var årets främsta nyhet att det första
Svenska Mästerskapet i HEMA anordnades 2015. Men mer
om detta och all annan intressant verksamhet får vi när de,
och alla de andra idrotterna, börjar sända in sina årliga
verksamhetsrapporter till vårt underförbund.

Lars Magnar Enoksen,
ordförande i Svenska Kampkonstförbundet
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Kendoförbundet

Centralt
Den 28 mars 2015 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet
valdes en styrelse med följande sammansättning:

Ordförande Anette Persson Sunje
Sekreterare Martin Ledin
Kassör Sida Yin
Iaido Peter Höglund
Jodo Sida Yin
Kendo Christian Strandberg
Kyudo Knut Högvall
Naginata Kirsi Höglund
Ledamöter: Jimmy Thorsell, John Henriksson

Till revisorer valdes Magnus Ydmark och Svante Ram-
stedt.

Till valberedningen valdes Martin Lindgren, Monica
Lundström och Robert Lingvide som sammankallande.

Peter Höglund valdes vid det konstituerande mötet
som vice ordförande.

Under året har följande personer adjungerats till olika
arbetsuppgifter:
Martin Ledin Graderingsregistret
Anette Persson Sunje Regelansvarig
Sida Yin Webmaster
Peter Höglund Dokumentansvarig
Peter Höglund Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund, Jimmy Thorsell Mångfald
Joachim Persson Anti-dopingrepresentant gentemot IKF
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Möten
Under året har förbundet haft 14 styrelsemöten (varav sju
per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter års-
mötet 28/3.

Styrelsen fanns representerad på SB&K:s stämma med
ordförande och vice ordförande.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls
27 maj i samband med kendo-VM i Japan. Kendoansvarig
representerade.

Iaidoansvarig representerade vid iaido-EM i Berlin,
Tyskland 23-25 oktober.

Ordförande representerade vid jodo-EM i Falkenberg
19-20 september.

European Kyudo Federation General Assembly hölls i
juli i Magglingen och ingen representant skickades.

European Naginata Federation (ENF) General Assemb-
ly hölls den 6 november i Bryssel och naginataansvarig re-
presenterade.

Medlemmar
Tre nya klubbar har tillkommit under året:
KFUM Uppsala Kendo – kyudo
Trelleborgs Budokai – iaido
Skellefteå Budoklubb – kyudo

Vi har ett inrapporterat medlemsantal per 2014-12-31
via klubbarna på 980 personer.

Art 2010 2011 2012 2013 2014 prel.2015
Iaido 290 213 251 221 235 243
Jodo 65 63 59 55 76 69
Kendo 494 538 470 482 543 521
Kyudo 75 78 90 107 100 87
Naginata 28 15 13 13 26 28
Totalt 952 907 883 878 980 948
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Graderingar
Följande dangraderingstillfällen har hållits av Kendoför-
bundet i Sverige:
2015-03-01 Halmstad Iaido NIO
2015-05-17 Sölvesborg Iaido SM
2015-06-28 Falkenberg Iaido GBG Open
2015-10-25 Sundbyberg Kendo Stockholm Kendo Open
2015-11-22 Kalmar Iaido Riksläger
2015-12-06 Upplands Väsby Kendo SM

Följande svenska personer har graderat dan-grad 2015
i Sverige eller utomlands (endast grader inrapporterade till
registret listas):

Iaido
Grad Förnamn Efternamn EKF-nr
1 Dan Nils Lantto S.00569
1 Dan Elin Rudén S.00570
1 Dan Tony Borgebäck S.00573
1 Dan Adrian Brandt S.00584
1 Dan Tobias Kandenberg S.00572
1 Dan Jesper Nilsson S.00571
1 Dan Oskar Nilzén S.00583
2 Dan Stefan Eliasson S.00563
2 Dan Morgan Engdahl S.00546
2 Dan Therese Hellborg S.00550
2 Dan Andreas Mattsson S.00545
2 Dan Anna-Lena Olsson S.00529
2 Dan Sara Sahlin S.00520
2 Dan Per Shultz S.00541
2 Dan Mattias Sjölander S.00542
2 Dan Astrid Teutenberg S.00530
2 Dan Oskar Werner S.00544
3 Dan Maria Engqvist S.00443
3 Dan Johan Jönsson S.00491
3 Dan Patrik Karlsson S.00492
3 Dan Martin Ledin S.00475



186 Verksamheten 2015

3 Dan Johan Rönndahl S.00506
3 Dan Lars Thellman S.00487
3 Dan Caiza Wranning S.00477
4 Dan Johan Andersson S.00415
5 Dan Sida Yin S.00265
6 Dan Matti Pajaujis S.00162

Iaido Nihon Iaido Kyokai
3 Dan Stina Agback
6 Dan Henrik Johansson
6 Dan Jonas Nordström

Jodo
1 Dan Mattias Jansson S.00326
1 Dan Patrik Karlsson S.00492
1 Dan Per Schultz S.00541
2 Dan Anna-Lena Olsson S.00529
3 Dan Caiza Wranning S.00477

Jodo Nihon Jodo Kyokai
Inga graderingar har utförts.

Kendo
1 Dan Hans Huynh Doung S.00578
1 Dan Sebastian Eneborg S.00580
1 Dan Johan Lindkvist S.00579
1 Dan Robert Lingvide S.00581
1 Dan Christian Mannfolk S.00577
1 Dan Lars Muhl S.00582
1 Dan Styrbjörn Strandell S.00575
2 Dan Johannes Boivie S.00551
2 Dan Magnus Strandh S.00538
3 Dan Louise Balla S.00482
3 Dan William Färjh S.00480
3 Dan Peter Jorsell S.00307
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Kyudo
3 Dan Knut Högvall
3 Dan Monica Lundström
3 Dan Rolf Svensson
2 Dan Jörgen Falk
1 Dan Svante Ramstedt
1 Dan Johan Andersson
1 Dan Arash Vahdat
1 Dan Anke Johannmeyer

Naginata
1 Dan Sophia Judkins
2 Dan Elin Sandqvist
2 Dan Philip Mattsson

Mästerskap iaido
SM
SM gick i Sölvesborg 16 och 17 maj med arrangerande
klubb Sölvesborg Budosällskap.

Resultat iaido-SM 2015
Mudan
1. Nils Lantto (Shimbukan)
2. Christian Strandberg (FSKA)
3. Oscar Nilzén, Tony Borgebäck (Kalmar Budoklubb)
Shodan
1. Anna-Lena Olsson (Göteborgs Budosällskap Shobukan)
2. Andreas Mattsson, (Glimminge Budokan)
3. Morgan Engdahl, Stefan Eliasson (Shogun Halmstad)
Nidan
1. Johan Rönndahl (Sölvesborgs Budosällskap)
2. Lars Thellman (Kalmar Budoklubb)
3. Johan Jönsson, Patrik Karlsson (Linköpings Budoklubb)
Sandan
1. Joel Bergmark (Shimbukan)
2. Johan Andersson (Falkenbergs Judoklubb)
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3. Fredrik Broman (Glimminge Budokan), Gabriel Grün-
berg (Komaki Iai Kendoförening)
Yondan
1. Jesper Waldestål (Falkenbergs Judoklubb)
2. Sida Yin (FSKA)
3. Patrik Almqvist (Glimminge Budokan), Mattias Jansson
(Linköpings Budoklubb)
Lag
1. FJK (Falkenbergs Judoklubb) Johan Andersson, Jesper
Waldestål, Caiza Almén Wranning
2. Shobukan 3 (Göteborgs Budosällskap) Hanna Adenbäck,
Rickard von Haugwitz, Laurens Loozen
3. FSKA 1 (FSKA) Sida Yin, Jean Bergström, Astrid Theu-
tenberg
3. Glimminge 1 (Glimminge Budokan) Fredrik Broman,
Andreas Mattsson
Fighting spirit
Individuellt: Elin Rudén, Lag: Anders Tyrén

EM
22:a iaido-EM hölls i Berlin, Tyskland, 23-25 oktober i
Sportforum Hohenschönhausen.

Resultat iaido-EM
Mudan silver: Tobias Kanderberg
Yondan brons: Jesper Waldestål
Godan guld: Sida Yin
Lag silver: Sverige
Fighting spirit: Martin Lindgren

Årets landslagsledning bestod av:
Manager Caroline Lindholm
Assist manager Johan Rönndahl
Coach Matti Pajaujis
Kapten Martin Lindgren

Landslaget bestod av följande personer under 2015 och
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reserverna var inte med på EM 2015 i Berlin:
Mudan: Tobias Kandenberg, Tony Borgebäck, (reserv) An-
ders Tyrén
Shodan: Anna-Lena Olsson, Therese Hellborg
Nidan: Johan Rönndahl, Patrik Karlsson, (reserv) Andreas
Mattsson
Sandan: Johan Andersson, Joel Bergmark, (reserv) Fredrik
Broman
Yondan: Jesper Waldestål, Mattias Jansson, (reserv) Caro-
line Lindholm
Godan: Matti Pajaujis, Sida Yin
Rokudan: Martin Lindgren

Mästerskap jodo
SM
Lördagen den 21 mars avgjordes Jodo-SM i Linköping. To-
talt fem klubbar deltog med 14 tävlanden i två individuella
klasser samt var sitt lag till lagtävlingen. I samband med
tävlingen hölls ett funktionärsläger inför årets EM som ar-
rangerades av Kendoförbundet.

Domarpanelen bestod av:
Istavan Gubás
Lena Carlberg
Lars Carlberg

Resultat jodo-SM
Mudan
Guld: Mattias Jansson (LBK)
Silver: Patrik Almqvist (Glimminge)
Brons: Caroline Lindhold (LBK), Fredrik Broman (Glim-
minge)
Dan
Guld: Sida Yin (FSKA)
Silver: Rickard von Haugwitz (Shobukan)
Brons: Christian Strandberg (FSKA), Anna-Lena Ohlsson
(Shobukan)
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Lag
Guld: FSKA
Silver: Linköping
Brons: Glimminge, FJK
Fighting Spirit: Anna-Lena Ohlsson (Shobukan)

EM
Det 14:e EM i jodo ägde rum helgen den 19-20 september i
Falkenberg under Svenska Kendoförbundets regi. Lör-
dagen hölls ett seminarium av ZNKRs delegation: Kurogo
Sensei, Tsuriga Sensei och Yasumaru Sensei. Söndagen
hölls själva turneringen.

Vi har fått mycket beröm från såväl deltagare som
domare. Tävlingen streamades live på hemsidan av Sports-
ground AB, vilket var väldigt uppskattat av de som inte
kunde närvara. Resultatmässigt blev det ännu en medalj-
skörd för Sverige. Totalt 15 landsdelegationer var represen-
terade under evenemanget.

Jodolandslaget bestod av
Mudan: Mattias Jansson, Patrik Karlsson
Shodan: Caroline Lindholm
Nidan: Anna-Lena Olsson, Johan Andersson
Sandan: Rickard von Haugwitz, Jesper Waldestål
Yondan: Sida Yin

Landslagsledningen bestod av
Takao Momiyama – coach
Sida Yin – manager

Svensk domare var Takao Momiyama 7 dan.

Resultat jodo-EM
Mudan guld: Mattis Jansson
Sandan guld: Jesper Waldestål
Yondan brons: Sida Yin
Lag silver: Mattias Jansson, Johan Andersson, Jesper Wal-
destål, Sida Yin
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Mästerskap kendo
SM
SM arrangerades av Wäsby Kendoförening, i Upplands
Väsby, helgen 5-6 december. Över 60 deltagare från nio
olika klubbar deltog i tävlingen.

Resultat kendo-SM
Junior:
Guld: Markus Arfert (SSK)
Silver: Styrbjörn Strandell (Kibo dojo)
Brons: Yohannes Eshetu (SSK)
Brons: David Wiman (Linköpings Budoklubb)
Dam:
Guld: Fanny Lindström (Shimbukan)
Silver: Ellen Jönsson (Linköpings Budoklubb)
Brons: Louise Balla (Linköpings Budoklubb)
Brons: Josefin Rosenhed (GAK Enighet)
Herr:
Guld: Henrik Johansson (Wäsby Kendo)
Silver: Göran Gutiérrez-Aranda (Wäsby Kendo)
Brons: Joakim Håhl (FSKA)
Brons: Ambjörn Holmkvist (Shimbukan)
Lag:
Guld: FSKA 1
Silver: Shimbukan
Brons: Wäsby Kendo
Brons: IKSU

EM/VM
VM hölls i Tokyo, Japan, 29-31 maj. Landslaget bestod av:

Herrar: Jun Yamazaki, Ren Watanabe, Juan-Sebastian
Sato Folatre, Josef Segerstedt, Ambjörn Holmkvist, Jimmy
Cedervall, Göran Gutiérrez-Aranda.

Damer: Micaela Ahlstam, Michiko Komaki, Maja Våg-
berg, Fanny Lindström, Louise Balla, Josefin Rosenhed,
Ellen Jönsson.
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Landslagsledningen bestod av:
Christian Strandberg – Delegationsledare
Christian Larsson – manager
Kumi Sato – coach

Svensk domare på plats var Mats Wahlqvist 7 dan
Renshi.

Mästerskap kyudo
SM
SM hölls i Gubbängshallen i Stockholm den 10 oktober,
anordnat av Seikyukai Kyudoförening. 21 skyttar gjorde
upp om medaljer och pokaler.

Huvuddomare var Karl Mårtens. Domarpanelen be-
stod av Emma Angberg, Jörgen Falk och Kirsi Höglund.

Resultat kyudo-SM
Individuellt
Guld – Knut Högvall, Issha Kyudo Kai
Silver – Uwe Klosa, Seikyukai
Brons – Per Ybo, Seikyukai
Lag
I lagtävlingen, som avgjordes först, vann lag Seikyukai 2
stort. Det blev särskjutning om silvermedaljen mellan lag
Issha 1 och Seikyukai 1, där Issha avgick med segern.
Guld – Seikyukai 2 (Thomas Oscarsson, Per Ybo, Uwe
Klosa)
Silver – Issha 1 (Knut Högvall, Monica Lundström, Emma
Angberg)
Brons – Seikyukai 1 (Laszlo Hennyey, Rolf Svensson, Tom-
my Radesäter)

EKF Taikai 2015
Laszlo Hennyey, Rolf Svensson samt Arne Högberg repre-
senterade Sverige under detta års EKF Taikai i Moskva.
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Resultat EKF Taikai
Ingen svensk deltagare vidare till final denna gång

Mästerskap naginata
SM
SM arrangerades den 30 maj i Stockholm.

Resultat naginata-SM
Engi
Guld: Ellen Andersson/Sophia Judkins (Uppsala Nagi-
nata)
Silver: Alexsander Appelgren/Elin Sandqvist (Uppsala
Naginata)
Shiai
Guld: Philip Mattsson (Uppsala Naginata)
Silver: Elin Sandqvist (Uppsala Naginata)
Brons: Sophia Judkins (Uppsala Naginata)

VM
VM i Naginata 20 juni i Montreal, Kanada.

Landslaget bestod av:
Damer: Kirsi Höglund, Lisa Sander, Elin Sandqvist, Sophia
Judkins
Herrar: Jakob Ryngen, Philip Mattsson, Alexsander Appel-
gren

Landslagsledning:
Coach: Jakob Ryngen
Manager: Lisa Sander

Resultat naginata-VM
Inga medaljer.
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Kickboxningsförbundet
Björn Rhodin, vice ordförande

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2015 (siffror inom parentes är skillna-
den mot föregående år):
Full Contact (FC): 0 (-1)
Low Kick (LK): 11 (-7)
K1-style (K1): 54 (-8)
Light Contact (LC): 44 (+10)
Kick Light (KL): 136 (-60)
Junior Kickboxning (JK): 2 (+1)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 0 (0)
Totalt: 247 (-28)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 3 (-1)

Vi ser under året en fortsatt negativ trend som har för-
anlett styrelsen till mycket diskussioner och vägval för att
bryta trenden och istället öka antalet tävlingar och matcher.
Förbundsstyrelsen ser framförallt ett minskat antal ar-
rangörer till tävlingar runt om i landet.

Styrelsen genomförde en enkätstudie som inte visade
något konklusivt men som ändå talade om en önskan om
förenkling i arrangemanget bland föreningarna men också
om avsaknaden av intitiativtagare lokalt. I verksamhets-
planen för 2016 läggs mycket energi, insatser och ekonomi
åt att bryta den negativa trenden och istället öka antalet
tävlingar igen.

Sedan hösten 2015 sanktionerar Svenska kickboxnings-
förbundet också tävlingsformen Allstyle. Deras tävlings-
statistik ser ut enligt följande:
Allstyle - 76 (I/U)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 1 (I/U)
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SM
2015 års mästerskap arrangerades av Stockholm Kickbox-
ning i deras egna lokaler i Stockholm.
Svenska mästare 2015
K1 -81kg
1:a August Asztely, Fighter Kickboxningsförening
KL -69kg
1:a Oscar Andersson, Göteborgs kickboxningsklubb
K1 -60kg
1:a Timmoi Lawako, Klubb Sweden Top Team
K1 -71kg
1:a Martin Koll, Fighter Kickboxningsförening
K1 -67kg
1:a Christian Odesho, Klubb Sweden Top Team
KL -55kg
1:a Jonna Sundling, Jönköpings Kickboxningsklubb
KL -74kg
1:a Joacim Bergvall, Fighter Kickboxningsförening
KL +70kg
1:a Dorothea Schander, Fighter Kickboxningsförening
K1 -81kg
1:a Jian Amiri, Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening
K1 -60kg
1:a Gabriella Backe, Stockholms Kickboxningsklubb
KL -60kg
1:a Julia Sautter, Fighter Kickboxningsförening
K1 -56kg
1:a Camila Rivarola, Stockholms Kickboxningsklubb
KL -79kg
1:a Tommy Sand, Fighter Kickboxningsförening
K1 -75kg
1:a Remy Zanga, Stockholms Kickboxningsklubb
K1 -81kg
1:a Jian Amiri, Tullinge Muay Thai thaiboxningsförening
KL -63kg
1:a Sami Cacan, Stockholm Kickboxning



196 Verksamheten 2015

Landslag
Landslaget har under 2015 genomfört några landslags-
samlingar, samt deltagit på följande mästerskap.

VM K1/LK och KL i Belgrad, Serbien 24 oktober - 1 november.
Camila Rivarola, -56kg K1. Camila tog här ett brons.
Dalia Ali, -56kg LK. Dalia tog här ett brons.
Oscar Andersson, -69kg KL
Jennifer Österlin, -70kg K1. Jennifer tog här ett brons.
Remy Zanga, -75kg K1
Mona Salehi, -55kg KL
Martin Koll, -71kg LK

Landslagsledningen i Serbien bestod av:
Magnus Segerberg, landslagsansvarig/coach
Björn Rhodin, official/fysio
Olof Pettersson, coach LC
Mikael Bäckström, assisterande coach
Hayes Jemide, coach FC

Totalt tog Sverige tre brons vid VM i Serbien.

VM LC i Dublin, Irland 21-29 November
Thomas Heiderup, -63kg LCv brons
Madeleine Palmersjö, -60kg LC
Sabrina Sedin Roskvist +65kg LCv
Mikael Bäckström -94kg LCv

Coacher var Olof Pettersson samt Mikael Bäckström.
Sverige fick här med sig ett brons.

Hayes Jemide valde efter VM att avgå som förbunds-
kapten efter några framgångsrika år. I samband med detta
valde förbundet att ändra om lite kring ledningen, vilket
innebar att Magnus Segerberg fick den nya rollen som
headcoach för alla discipliner.
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Mästargradering
2015-08-29 testade sju aspiranter för 1 dan och fem erhöll
graden. Det utdelades också högre grader i form av två
utövare som erhöll 2 dan.

PRO
2015 var ett mycket framgångsrikt tävlingsår för svensk
professionell kickboxning. Under året fick förbundet ett ut-
ökat tillstånd för pro-regler av Länsstyrelsen i Örebro som
tillåter en uppdelning i B-klass (semi-pro) och A-klass (full
pro) samt tillåtelse att arrangera matcher med en match-
längd om 5x3 minuter.

Under året arrangerades fem proffsgalor i Sverige, var-
av en sändes på internationell television, med sammanlagt
32 proffsmatcher. Ett flertal svenskar rönte stora fram-
gångar som proffs under året. Nedan är titelvinnare från
både svenska och internationella galor under året:

Svensk WKN pro-mästare K1 76,2 kg Meran Zangana,
Sweden Top Team.
Svensk WKN pro-mästare Lowkick 76,2 kg Malik Sellam,
Malmö Boxing Academy.
Svensk WKN pro-mästare K1 79,4 kg Jian Amiri, Tullinge
Muaythai.
Skandinavisk WKN pro-mästare K1 76,2 kg Meran Zan-
gana, Sweden Top Team.
Skandinavisk WKN pro-mästare K1 69,9 kg Abdou Karim
Chorr, Sweden Top Team.
Nordisk WAKO pro-mästare K1 71,8 kg Remy Zanga,
Stockholm Kickboxning.
Europeisk WKN pro-mästare K1 69,9 kg Abdou Karim
Chorr, Sweden Top Team.
Europeisk WKN pro-mästare K1 66,7 kg Kittisak Noiwi-
bon, Real Fighter.
Internationell WKN semipro-mästare K1 60,3 kg Sandra
Bengtsson, OneChai Muaythai.



198 Verksamheten 2015

Internationell WKN semipro-mästare K1 62,1 kg Hussein
Ibrahim, Sweden Top Team.
WKN pro-världsmästare K1 62,1 kg Hamza Bougamza,
Rinkeby Muaythai.

Styrelse 2015
Ordförande – Håkan Ozan
Vice ordförande – Karin Edenius som vid föräldraledig-
heten ersattes av Björn Rhodin
Sekreterare – Magnus Trommestad
Kassör – Magnus Segerberg
Ledamot – Björn Rhodin
Ledamot – Madleine Krokstäde
Suppleant – Joakim Bergwall
Suppleant – Camilla Jörnheim

Operativa roller 2015
Tävlingsansvarig: Madeleine Krokstäde
Kommunikationsansvarig: Karin Edenius, ersattes av Joa-
kim Bergwall vid sin föräldrarledighet
Landslagsansvarig: Magnus Segerberg
Ringdomaransvarig: Martin Eisengarten och Fredrik
Holmgren
Poängdomaransvarig: Mikael Bergh
Graderingsansvarig: Björn Rhodin
Utbildningsansvarig: Björn Rhodin
PRO-ansvarig: Håkan Ozan
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Kung Fu & Wushuförbundet

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelse-
möten utöver årsmöte och arbetsmöten. Styrelsen har be-
stått av följande personer:

Ordförande Yvonne Lin
Vice ordförande Luciano Macri
Ledamot Roman Schwab
Ledamot Kim Killgren De Klonia
Ledamot Viktor Nordgren
Ledamot Rebwar Arif
Suppleant Li Min Hua
Suppleant Christoffer Ratcovich
Under året ändrades styrelseroller när Roman Schwab

av privata skäl inte kunde fullfölja sina tilldelade uppgifter
som kassör och landslagschef. Kassörskapet övertogs av
Kim Killgren De Klonia och Ebba Lexmark tillträdde som
landslagschef. Viktor Nordgren övertog rollen som sekre-
terare.

Styrelsens arbete har i huvudsak bestått av utveck-
lingsarbete med tillsättande av nya utskott och kommit-
téer.

En betydande del av tiden har gått till att reda ut kon-
kurrerande tävlingsverksamhet med vår tävlingsgren
Sanda. Stöd för att interna krafter bedriver illojal konkur-
rens mot ett underförbund har inte getts av Svenska Budo
& Kampsportsförbundet. Styrelsen har tillskrivit SB&K:s
styrelse vid ett flertal tillfällen men de har inte svarat eller
hjälpt till att utreda ärendet.
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Tekniska kommittén
Den tekniska kommittén har letts av Peter Brescha.

Domare
Ett mycket viktigt och prioriterat område är att höja stan-
darden på våra domare. Två regionala domarutbildningar
har genomförts i Eskilstuna och i Borås under ledning av
Luciano Macri och Anwar Dekani. Tjugosju nya steg 1-
domare har utbildats. Flera av dessa genomförde praktik
och bedömning under de cuptävlingar och SM som ge-
nomförts. För SM ansvarade Peter Brescha för Sanshu och
Li Min Hua för Taolu.

Internationella domare Peter Brescha, Anwar Dekani
och Luciano Macri har genomgått IWUF:s internationella
domarutbildning. Det var mycket glädjande att Sverige vid
årets VM hade Anwar Dekani med som domare under
finalerna. Han gjorde ett utomordentligt bra jobb och var
en fin representant för Sverige. Dessvärre var inte Li Min
Hua såsom vår högst meriterade Taoludomare med i årets
VM på grund av att vi inte hade tävlande i den kategorin.

Sanda
På Sandasidan har Rebwar Arif, Kim De Klonia och Luci-
ano Macri arbetat med uppdatering av tävlingsregler för
Sanshou och Sanda. Förbundet har under året som gått för-
nyat sitt tillstånd för Sanda och Sanshoutillståndet löper på
som tidigare.

Qinda
Gruppen har även påbörjat ett arbete med att matcha
svenska regler mot de internationella regler som finns istäl-
let för att ha flera inhemska varianter. Bland annat ska den
internationella klassen för Qinda införas och tävlande ska
skickas till internationella tävlingar för att utveckla den si-
dan.
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Landslagsorganisationen
Landslagsorganisationen har letts av landslagscoach Ana-
toli Grigorenko tillsammans med landslagstränare Kevin
Arroyo (Sanda) och Jakob Isaksson (Taolu).

Taolu genomgår ett generationsskifte och har även
brist på tränare. Landslagsorganisationen beslöt därför att
göra en satsning på att bygga upp taolu-verksamheten från
grunden. Istället för att lägga pengar på internationella täv-
lingar såsom VM, där Sverige inte lyckats nå framgång de
senaste åren, beslöts att investera i träningsläger och ut-
veckling av tränare.

Sverige deltog trots allt i Baltic Open där glädjande nog
Jakob Isaksson tog ett guld. Förbundets fokus kommer att
ligga på nyrekrytering av barn och ungdomar framöver
med start med talangjakt och internationellt Riksläger
Taolu följt av tre ytterligare tävlingar under våren.

Sandasatsningen påbörjades tidigt under året med
landslagsträning på månadsbasis. Grigorenko, Arroyo och
Lin har gemensamt skött lägren. Målen har varit tydliga
och framgång har nåtts enligt plan.

Samarbete mellan tränare och domare har förstärkts
och numera finns alltid en domare med under träning.

Tävlingar
Förbundet har börjat stödja och utbilda arrangörer för re-
gionala tävlingar. Nova MMA och TIA har arrangerat cup-
tävlingar. SM arrangerades av Westerås Tai Nui. Tävlande
har skickats till öppna tävlingar i Iran, fem personer till trä-
ningsläger i Portugal och fem personer deltog i VM.

VM 2015
Det mesta gick så bra det kan gå under VM undantaget att
vårt guldhopp Karl Albrektsson blev sjuk och därför inte
kunde ställa upp i den final vi alla ville se. Så kan det gå
ibland i idrotten. Vi blickar nu mot EM för hans del, där
han ska försvara sitt guld från föregående EM. Omdömet
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från VM från tävlande, tränare, domare och officiella är en-
tydigt: fantastisk sammanhållning och teamkänsla. ”All for
one and one for all”-anda rakt igenom. Dekani dömde ga-
lant, Lin blev invald i IWUF, Grigorenko och Arroyo - strå-
lande tränarinsats kort och gott. Macri fanns överallt där
han behövdes och lobbade framgångsrikt.

Men inte minst vilket lag vi hade! Sebastian Espe
gjorde en helt acceptabel debut, Johnny Touma har utveck-
lats rejält under året och gick bra fram till lite hjärnsläpp
som han säkert grunnar på ännu, Robin Larsson likaså en
fantastisk utveckling som gav ett brons och Hobbit (Elin
Öberg) tog ett silver med bravur.

Årets medaljskörd blev ett guld i Baltic Open och
Sverige blev, tillsammans med Frankrike, bästa västeuro-
peiska nation i Sanda genom ett silver och två brons. Med
teamkänslan kvar ska vi nu satsa på att bygga Taoluteam i
samma goda anda.

Traditionella utskottet
Det traditionella utskottet har letts av Jakob Isaksson med
hjälp av Viktor Nordgren och Mathias Sandström. Syftet
med utskottet är att främja traditionell träning och med
detta utöka basen för förbundets tillväxt.

Under parollen Kung Fu Saturdays har man arrangerat
ett flertal workshops med mycket prominenta tränare.
Uppslutningen har varit mycket god och deltagarna har
uttryckt sin uppskattning för arrangemanget.

Internationellt arbete
Förbundets landslagschef Grigorenko har deltagit i ett
initialt internationellt möte för olika kampsporter i Bryssel.
Syftet med mötet var att undersöka möjligheter till europe-
isk standard och certifiering av tränare. Grigorenko har
erfarenhet av standardiseringsarbete från andra områden
och kunde därför tillföra mötet en hel del kunskap och tips
för hur man kan gå vidare.
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Förbundet har åter tilldelats medel för att främja arbe-
tet med att få fler kvinnor i internationella positioner. Un-
der senaste världsmästerskapen i Jakarta Indonesien val-
des Yvonne Lin in i kommittén för Marknad och Utveck-
ling i det internationella wushuförbundet IWUF. Hon är
sedan föregående år aktiv även i det Europeiska förbundet
EWUF.

Ny förbundsläkare
Förbundet satsar på fler kvinnor i organisationen, vilket
även var fallet i valet av ny förbundsläkare. Sara Ljungdahl
hör hemma i Herrljunga vilket blir gynnsamt för tävlingar
i västra regioner. Sara gjorde sin debut i samband med cup-
tävlingen i Eskilstuna.

Medlemmar
Viktor Nordgren har tagit hand om våra nya medlemmar
under året. Fem nya klubbar har valts in under året vilket
är glädjande. Framför allt ser vi nu ett ökat intresse från
våra traditionella klubbar. Härligt att nu ha lite Wudang-
föreningar med oss.

En av de klubbar som satsat hårt i år Ale i Borås som
lyckats bra i tävlingar och fått med två riktigt vassa utövare
i landslaget. Tack till tränare Saman Kahn för ett bra sam-
arbete, Nova MMA för fina arrangemang och säkerligen
fint SM 2016 och inte minst till T.I.A. och Kaj för fint ge-
nomförda kurser och tävlingar.

EWUF breddar sin verksamhet
Med tanke på att det nu finns officiellt EM i traditionella
stilar ser vi även fram mot fler tai chi och Wing Chun-
föreningar, landslagsmedlemmar och domare till EM 2017.

Sammanfattning
Året 2015 har inneburit ett rejält lyft för verksamheten.
Strukturella förändringar som iscensattes 2014 och gav ett
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EM-guld och två brons vilket blev startskottet för den sats-
ning som gjorts för Sanda. Vi hade fler cup-tävlingar än ti-
digare och inte minst: Sverige blev det västeuropeiska land
som kammade hem flest medaljer i Sanda under VM – ett
silver och två brons.

Landslagsorganisationens nya struktur med en sam-
manhållande och styrande samt flera tränare har fungerat
över förväntan. Den tekniska kommittén har gjort ett fan-
tastiskt arbete med fler domarutbildningar än tidigare och
inte minst med en klarare struktur. Bland annat har det re-
sulterat i en svensk Sandadomare på VM. Även Taolusidan
har omorganiserats för att stärka bredd och utveckling
framöver. Riksläger och talangjakt med två internationella
tränare och flerfaldiga världsmästare.

På den internationella sidan har vi fått in en represen-
tant i det internationella wushuförbundet IWUF:s mark-
nads- och utvecklingskommitté.

Styrelsens arbete har innefattat fortsatt utvecklingsar-
bete för domare, landslag och föreningar för att bredda vår
verksamhet och toppa vår elit.
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Kyokushinförbundet

Svenska Kyokushin och fullkontaktkarateförbundet
(SKOFF) är till för att främja tävlandet inom vår idrott.

Allmänt
Två engagerade ledare, Magnus Bergström från Bollebygd
och Mikael Andersson från Kungälv, blev uppmärksam-
made i årets eldsjälsgala arrangerad av Folkspel. Mikael
Andersson utsågs sedermera till årets eldsjäl.

Arbetet med SM i kyokushin har återigen strandat.

Läger
Vi genomförde inte något riksbarnläger under året. Där-
emot arrangerade Banzai karate kai ett kumiteläger för ka-
detter, juniorer och seniorer under ledning av bland andra
sempai Jimmie Collin och Cecilia Wallin. Vidare hade våra
ungdomar, kadetter och juniorer ett uppskattat skandina-
viskt läger på Donsö i Göteborg under ledning av Torbjörn
Helmfrid, Steffen Haukedalen (Norge) och Fady Allen
(Danmark).

Tävlingsverksamhet
Under året har åtta tävlingar sanktionerats varav tre var
barn- och juniortävlingar. Utöver detta har våra ungdomar,
kadetter och juniorer likväl seniorer tävlat internationellt.
Förutom stöttning med resebidrag till elittävlande ger
SKOFF arrangörsstöd så att föreningar kan arrangera täv-
lingar inom Sveriges gränser. Allt till stöd för våra täv-
lande. Vi kallar landslaget för Swedish team.
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Elit-kumite
Utvecklingen/förändringen som pågått i några år har bör-
jat att stabiliseras. Omsättning av deltagarna i Swedish
team har minskat och större delen av nyrekryteringen
kommer från juniorerna. Tävlingsplanering, läger och ut-
tagning har börjat hitta sin form. Det har funnits ett stort
antal deltagare i landslagstrupperna, med svenska mått
mätt och vi har haft representanter i de flesta kategorier.

Året 2015 har inneburit framgång men också en indika-
tion på att konkurrensen hårdnat och Swedish team behö-
ver lägga in ytterligare en växel om vi vill att framgångarna
ska fortsätta. Det är på seniorsidan och framför allt herr-
sidan som konkurrensen har hårdnat. Man kan ana att det
finns en koppling till det generationsskifte som pågått un-
der ett par år. Och sannolikt kommer samma utveckling
ske på damsidan i närtid. Även kata har fått det tuffare
konkurrensmässigt i och med att en ny generation kata-
utövare och katainstruktörer träder fram. Hur ska vi möta
det? Det finns ingen enkel lösning. Vi behöver jobba på
flera plan för att lyckas.

Vi har redan tagit ett stort steg i och med de regel-
ändringar vi gjorde för juniorer för några år sedan. Men
mer behövs göras för att ungdomsutvecklingen ska bli
framtidens framgångar. Under året som gått har ungdoms-
verksamheten haft två squad-läger, varav ett var med in-
bjudna internationella instruktörer. Syftet med lägret var
främst att inspirera och locka fler ungdomar att satsa på
tävling. Ytterligare initiativ som tagits har varit att ge
landslagsdeltagare, aspiranter junior och kadett en dis-
pensmöjlighet att delta på tävlingar med hårdare konkur-
rens och med regelavvikelser från EKO-standard.

På seniorsidan har året präglats av SB&Ks satsning på
fysutbildning och fystester. Både ledare och landslagsdel-
tagare har blivit utbildade av Rickard Nilsson, fysrådgivare
till SOK. Ett flertal fystester har utförts och en kravprofil
som bygger på Fysprofilen har tagits fram i samarbete med
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SB&K och andra kampsporter (tidigare hade vi fyskrav
som vi själva tagit fram). Det har dessutom implementerats
en gemensam metod för träningsplanering som bygger på
Rickards Nilssons rekommendationer. En liknande utveck-
ling på klubbnivå så att klubbledare har motsvarande kom-
petens om tester och fysträning, är ytterligare ett steg att
skapa ett konkurrenskraftigt landslag i framtiden.

Seniorerna har också under året haft ett internationellt
träningsutbyte med Rumäniens landslag, i form av ett ge-
mensamt träningsläger i Oradea. Lägret var en del i förbe-
redelserna inför EM.

Under året som gått har Swedish team deltagit i EM
(Polen), VM (Japan) och U16/U22 (Polen). Dessutom har
ett flertal av teamets medlemmar deltagit framgångsrikt på
ett antal Open-tävlingar.

Vi är fortfarande som mest framgångsrika på kata, där
vi sedan tidigare har en stark position, som vi lyckats be-
hålla. Alicia Edins silver på EM är ett bra exempel på detta.
På kumitesidan är vi som starkast bland de yngre. Den ge-
neration som nu är på väg klarar sig bra i den internatio-
nella konkurrensen, speciellt tjejerna. Silver till Lisa Linder
och Elvira Gummesson på U16 visar tydligt detta.

Trots att vi på många sätt är bättre än någonsin på
seniorsidan resulterar det i få medaljer. Även här är det
damerna som står sig starkast. Enda seniormedaljen i år
var Cecilia Wallins brons på EM. För herrarna blev det inga
medaljer och även junior/kadett-herrarna har svårt att
räcka till i den internationella konkurrensen. Förklaringen
ligger i att några av våra konkurrenter har utvecklats star-
kare än vi.

VM i shinkyokushin var självklart årets stora höjd-
punkt. Den svenska insatsen var ungefär som förväntat.
Det blev, förlust i andra och tredje omgången. Det visar att
vi inte tillhör världstoppen än. Men trots det, var det en
stark svensk insats och ska betraktas som en positiv ut-
veckling.
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Kadetter
EM för kadetter (U16) gick samtidigt som EM för de mellan
18-22 år, alltså U22. Arrangörsland var Polen, datum den
27 november 2015.

Det gick inte så bra i U22. Det gick bra, men inga med-
aljer. I U16-klassen ställde vi upp med tre erfarna fighters:
Pontus Göthe från Uppsala , Johan Strömer och Lisa Linder
från Bollebygd. Men också EM-debutanten och överrask-
ningen Elvira Gummesson från Lund.

Killarna åkte ut i första omgången. Pontus Göthe mötte
och förlorade mot Ricardas Drogeika från Litauen. Match-
en var mycket jämn och gick till förlängning. I förläng-
ningen tröt orken för Pontus och Ricardas vann en arbets-
seger. Johan Strömer ställdes mot ukrainske Sokorol Rus-
ian. Matchen följde Pontus mönster med en jämn första
rond och en motståndare med mer krafter i förlängningen.

Lisa Linder hade ett EM-brons att försvara från förra
året. Det gjorde hon med besked, men det startade trögt.
Segern mot ungerska Lili Ban var inte självklar. En jämn
match som avgjordes med jodan mawashi. I andra mat-
chen fick Lisa förflyttningarna att fungera och kunde av-
göra matchen på en dubbel-mawashi. Hon tog med sig det
vinnande konceptet till semifinalen och fick tidigt poäng
på samma spark. I finalen mötte hon Lill Mezo från Ung-
ern, som var en klass för sig själv. Ungerskan gjorde ett
stark intryck under turneringen och Lisa klarade inte av att
hota henne. Förlust i finalen, men ett svenskt silver och en
ny framgång för Lisa.

Elvira Gummesson hade lågt ställda förväntningar i
sitt första EM men det hade hon inte behövt ha. Vinst i för-
sta matchen mot litauiskan Emiljia Korotkovaite med wa-
zari på jodan mawashi. Nästa match blev nog tävlingens
snabbaste seger. Ungerskan Evelin Bernath hade redan ef-
ter 15 sekunder träffats av två jodan mawashi, vilket gav
Elvira ippon. Även i semifinal blev det vinst och helt otip-
pat var Elvira plötsligt i final mot litauiskan Aiste Jankaus-
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kaite. Litauiskan var kortare och dominerade stundtals
med sin offensiva stil. Men Elvira svarade bra och kom till-
baka in i matchen med aggressiva attacker.

Tyvärr resulterade det i en varning, som kanske av-
gjorde till Elviras nackdel. Matchen innebar Sveriges andra
EM-silver i turneringen. Och Sveriges bästa U16-resultat
hittills.

Medaljer internationellt
Vi har internationellt under året deltagit på femton senior-
tävlingar och fjorton barn-, ungdom-, kadett- och junior-
tävlingar. Medaljframgång redovisas nedan.

Senior
Scotish Open, Glasgow
Jimmie Collin, Keiko (guld) -80 kg
Sara Hägge,Göteborgs (guld)  +65 kg
Fredrik Johansson. Göteborgs (guld) +80 kg
Erik Hägge,Göteborgs (guld) – 70 kg
Dina Kljajic, Keiko, brons +65 kg
Spanish open
Rasmus Bergström, Bollebygd (brons, -80 kg
Kyokushin open, Norge
Fredrik Johansson, Göteborgs, (guld)
EM i shinkyokushin, Polen
Cecilia Wallin, Mjölby (brons) -65 kg
IFK U21 World Tournament, Grekland
Jonas Rosin, Gefle (guld) <20 -80 kg
EM i kyokushin karate, Moskva
Kevin Wiklund, Gefle (silver) +90 kg
Daniel Karlsson, Gefle (silver) -80 kg
Egon Axelsson, Gefle (brons) veteran +75 kg
French open
Rasmus Bergström, Bollebygd (guld) -80 kg
Simon Eriksson, Uppsala (silver) -80 kg
Simon Pålsson, Keiko (brons) +80 kg
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Austria Open
Gerda Pekarskaite, Lund (silver + best style)
Danish open, Köpenhamn
Cecilia Wallin, Mjölby (guld + domarnas pris) -65kg
Sanne Larsson, Uppsala (silver) -65kg
Sara Hägge, Göteborg (guld) +65 kg
Viktorija Skorupskyte, Keiko (silver) +65 kg
Milad Samizade, Banzai (guld + bästa teknik) -70kg
Erik Hägge, Göteborg (silver) -70kg
Simon Eriksson, Uppsala (brons) -80 kg
Fredrik Johansson, Göteborg (brons) -90 kg
Simon Pålsson, Keiko (silver) +90 kg
Jörgen Kulmsaar, Keiko (brons) +90 kg
Torbjörn Helmfrid (silver) veteran
Branko Bosnjaka, Kroatien
Sara Hägge, Göteborg (guld) +65 kg
Fredrik Johansson, Göteborg (guld) +80 kg
Milad Samizade, Banzai (guld) <20 år
KWU World Cup Championship, Ryssland
Jonas Rosin, Gefle (brons) -80 kg
World Cup Kyokushin, Tyskland
Jonas Rosin, Gefle (guld) -80 kg
Daniel Karlsson, Gefle (silver) -80 kg
Waterpoort open, Holland
Milad Samizade, Banzai (guld)
Lorensberg cup, Norge
Christoffer Sjölund, Bolebyggd (guld+bästa utövare+ snab-
baste vinsten) lätt
Alén Kifah, Göteborg (guld) lätt-tung
Jörgen Külmsaar, Keiko (silver) tung
VM i shinkyokushin, Tokyo
utan resultat
U22, Polen
utan resultat
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Barn, ungdom, kadett och junior
Carpathia cup, Polen
Ki Pasanen, Oyama (silver)
Hampus Strömer, Bollebygd (brons)
Teen Challenge, Horten, Norge
Kevin Kristensen, Stora höga (guld) P-44 kg
Linus Sönnerhed, Huskvarna (silver) P-44 kg
Hampus Hansson, Stora höga (brons) P-44 kg
Isak Falklander, Banzai (brons) P-44 kg
Hannes Hult, Stora höga (silver) P+44 kg
Py Pasanen, Oyama (guld) F-50 kg
Smilla Malmberg, Huskvarna (brons) F-50 kg
Julia Karlsson, Stora höga (silver) F+55 kg
Hampus Strömer, Bollebygd (brons) yJ-59 kg
Kevin Börtner, Bollebygd (guld) yJ +60 kg
Elliot Wåhlin, Bollebygd (brons) yJ +60 kg
Dennis Dolovski, Banzai (brons) J -65 kg
Alex Rosen, Mjölby (silver) J -55 kg
Thor Linusson, Bollebygd (guld) J -65 kg
Timmy Linusson, Bollebygd (brons) J -65 kg
Johan Strömer, Bollebygd (guld+ bästa utövare) J +65 kg
Junior Johansson, Bollebygd (silver) J +65 kg
Saga Åsklund, Lund (guld) J-50 kg
Elvira Gummesson, Lund (guld) J +50 kg
Ki Pasanen, Oyama (silver) J +50 kg
Linn Falklander, Banzai (guld) oerfaren J -60 kg
Lisa Linder, Bollebygd (guld+ bästa utövare) J -60 kg
BS cup, Danmark
Lisa Linder, Bollebygd (guld)
Pontus Göthe, Uppsala (brons)
Kyokushin open, Norge
Ki Pasanen, Oyama (guld) J öppen
Junior-EM i shinkyokushin, Polen
inga medaljer
IFK U21 World Tournament, Grekland
Agnes Westrin, Gefle (silver) 14-15 +55kg
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Tova Axelsson, Gefle (brons) 14-15 -55kg
Beker der kampen, Belgien
Lisa Linder, Bollebygd (guld)
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver)
Johan Strömer, Bollebygd (brons)
Hampus Strömer, Bollebygd (brons)
EM kyokushin karate, Moskva
Agnes Westrin, Gefle (silver)  14-15 +55 kg
Amber Lindblom, Gefle (guld)  12-13  +50 kg
Lipo Lodin, Gefle (silver)  12-13 +55 kg
Emil Wallén, Gefle (brons)  12-13 -50 kg
Austria Open
Elvira Gummesson, Lund (guld) K -55 kg
Fabian Wåhlin, Bollebygd (guld)
Junior Johansson, Bollebygd (brons)
Baltic cup, Litauen
Py Pasanen, Oyama (guld) -44 kg
Ki Pasanen, Oyama (silver) -60 kg
Elvira Gummesson, Lund (guld) K -55 kg
Gerda Pekarskaite, Lund (guld) K -60 kg
Lisa Linder, Bollebygd (guld)
Oyama cup, Danmark
Arvid Lindh, Lund (silver) -55 kg
Hampus Strömer, Bollebygd (guld) -60 kg
Alfons Halvardsson, Skövde (brons) +60 kg
Fabian Wåhlin, Bollebygd (guld) +80 kg
Johan Strömer, Bollebygd (silver) -75kg
Kevin Börtner, Bollebygd (guld) -75 kg
Lisa Linder, Bollebygd (guld) +57 kg
Waterpoort Cup, Holland
Py Pasanen, Oyama (guld) 12-13 år
Lipo Lodin, Gefle (silver) 12-13år
Samantha Karim, Gefle (silver) 12-13år
Amber Lindblom, Gefle (guld) 12-13 år
Nils Leonardsson, Gefle (guld) 14-15år
Agnes Westrin, Gefle (guld) 14-15 år
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Johan Strömer, Bollebygd (silver)
Kevin Börtner, Bollebygd (silver)
Lisa Linder, Bollebygd (silver)
Hampus Strömer, Bollebygd (brons)
Thor Linusson, Bollebygd (brons)
Fabian Wåhlin, Bollebygd (brons)
William Andersson, Banzai (brons)
Ramsin Ebrahimi, Banzai (brons)
Lorensberg cup, Norge
Teddy Dahlqvist, Keiko (silver) yJ tung
Hampus Strömer, Bollebygd (brons) yJ tung
Lisa Linder, Bollebygd (guld) J mellan
Mirjam Björklund, Keiko (brons) J mellan
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver) J tung
U16-EM i shinkyokushin, Polen
Lisa Linder, Bollebygd (silver)
Elvira Gummesson, Lund (silver)

Två kadettsilver vid U16-EM i Polen: Lisa Linder och Elvira Gum-
messon. Foto: Magnus Linder.
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Organisationen kring eliten
Följande roller finns:
Magnus Hanssen, Keiko – landslagskapten och huvudan-
svarig
Torbjörn Helmfrid, Uppsala - junior- och kadettansvarig
Camilla Bolin, Stockholm - kataansvarig
Virpi Alajarva, Skövde – elitansvarig gentemot RF

Domarutbildningar
Vi genomförde inte några domarutbildningar under året.

Förtroendeuppdrag
Styrelse
Svenska Kyokushin och fullkontaktkarateförbundets sty-
relse har under året bestått av:
Ordförande: Virpi Alajarva, Skövde
Vice ordförande: Ulrik Hägge, Göteborg
Kassör: Jens Karlsson, Skellefteå
Sekreterare: Mattias Öhdén, Minami
Ledamot: Henrik Jacobson, Älmhult
Ersättare: -
Ersättare: -



215Svenska Budo & Kampsportsförbundet

MMA-förbundet

Ordföranden har ordet
Svenska MMA-förbundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt
år 2015 med ett flertal olika aktiviteter. SMMAF skickade
bland annat ett landslag till VM i Las Vegas och European
Open i Birmingham.

Årsstämma 2015
I samband med årsstämman 2015 valdes följande styrelse:
Ordförande - Johan Halldin
Kassör - Benny Thögersen
Sekreterare - Jesper Gunnarson
Ledamot - Bobby Rehman
Ledamot - Ulf Silverbern
Ledamot - Erika Mattsson
Suppleant 1 - Jörgen Hamberg
Suppleant 2 - Christian Khallaf

Under året hoppade Christian Khallaf av sin post.

Strukturarbete
Under 2015 arbetades det med olika strukturfrågor inom
förbundet:
Ny hemsida
Mer aktivt styrelsearbete inklusive styrelsekonferens
Ny form på SM med avgörande i turneringsformat

Tävlingar
2015 sanktionerades sammanlagt åtta pro-MMA-tävlingar
samt 15 amatör-MMA- och shootfightingtävlingar.
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Resultat
På VM i Las Vegas togs följande medaljer:

Damer
Flugvikt -56,7 kg
Silver - Anja Saxmark
Bantamvikt -65,8 kg
Brons - Lisa Engelke

Män
Flugvikt -56,7 kg
Silver - Serdar Altas
Fjädervikt -65,8 kg
Silver - Joel Moya

På European Open i Birmingham blev Sverige bästa
nation med följande resultat!

Damer
Flugvikt -56,7 kg
Silver - Anja Saxmark
Bantamvikt -61,2 jg
Silver - Gabriella Ringblom
Fjädervikt -65,8 kg
Silver - Cornelia Holm

Män
Bantamvikt -61,2 kg
Brons - Renato Vidovic
Fjädervikt -65,8 kg
Guld - Joel Moya
Brons - Ante Agneby
Mellanvikt -83,9 kg
Guld - Rostem Akman
Tungvikt -120,2 kg
Silver - Irman Smajic
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På SM i december 2015 korades följande svenska mäs-
tare och övriga medaljörer:

Shootfighting
Damer
-56,7 kg
1. Eva-my Persson, Nacka dojo
2. Anna Astvik, Södermalm MMA
Herrar
-61,2 kg
1. Ali Taleb, Swedish Athletics
2. Sajed Moukdad, Frontier MMA
3. Jonathan Samuelsson, Allstars
3. Ababil Almothary, Gbg MMA
-65,8 kg
1. Amir Malekpour, Pancrase
2. Bartosz Wojcikiewicz, Forca Fighting
3. Ali Yazbeck, Frontier MMA Akademi
3. Alexander Olander, Sandviken
-70,3 kg
1. Andreas Tiborson, Norrköping Kampsport
2. Elvin Hoxha, Nacka dojo
3. Kerim Darwish, Redline
3. Jonas Nordborg, Gladius MMA
-77,1 kg
1. Thomas Trägårdh, SLEIPNIR
2. Sabil Rahali, Gladius MMA
3. Moein Ahmadi, Stockholm MMA
3. Emil Timlin, Epic Fight Club Mölndal
-83,9 kg
1. Anton Bagher Edlund, Allstar
2. Mansoor Nazeri, Team East
3. Khaled Laallam, IF Fight Zone
3. Christopher Corrales, Nacka Dojo IF
-93,0 kg
1. Vladislav Johansson, Epic Fight Club Mölndal
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2. Arash Wakili, Gladius MMA
-120,2 kg
1. Malik Tambe, Pancrase
2. Peter Bergman, Nacka dojo

Amatör-MMA
Herrar
-56,7 kg
1. Serdar Altas, Hilti Fightcenter Uppsala
2. Dennis Rydén, Coloseum Skövde
3. Sebastian Gonzalez, Norrtelje MMA
-61,2 kg
1. Edris Rafigh, Allstars
2. Renato Vidovic, Gladius MMA
-65,8 kg
1. Daniel Schälander, Allstars
2. Hoger Salih, Fightzone
-70,3 kg
1. Tobias Harila, Västerås Fightclub
2. Carl-Johan Hoel, Gladius MMA
3. David Schneider, GBGMMA
-77,1 kg
1. Oskar Karlström Biller, Nova MMA
2. Axel Karlsson, Gladius MMA
-83,9 kg
1. Rostem Akman, Fightzone
2. Heytham Rahbi, Gladius MMA
3. Eddie Olsson, Redline
3. Bilel Farhat, GBGMMA
-93,0 kg
1. Robin Enontekiö, Epic Fight Club Mölndal
2. Christoffer Hillsjö, GBGMMA
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Domarkommittén
Domarkommitténs sammansättning:
Christer Ringblom, ordförande
Andreas Grüner, ledamot
Kevin Sataki, ledamot

Sammanfattning över Domarkommitténs arbetsupp-
gifter 2015:

Administration och utbildning av domare och match-
makers. I november fick domarkommittén i uppdrag att
ansvara för supervisors. Nio beslutande möten hölls.

Under 2015 tog Domarkommittén fram ett nytt utbild-
ningsmaterial för domare i amatör-MMA och Shoot-
fighting.

Tre genomförda domarutbildningar:
150214 godkända i amatör-MMA
2 matchdomare
5 poängdomare
150425 godkända i Shootfighting
6 machdomare
11 poängdomare
151010 godkända i Shootfighting
3 machdomare
11 poängdomare

Totalt nio match- och 22 poängdomare i shootfighting.
En godkänd matchmaker.

Internationellt representerade domare
IMMAF World Championship samt IMMAF European
Open Championship: Kevin Sataki var match- och poäng-
domare.

UFC
UFC on Fox 14, Stockholm 24 januari: Kevin Sataki (match-
domare), Andreas Grüner (poängdomare)
UFC Fight Night 64, Krakow 11 april: Andreas Grüner (po-
ängdomare)
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UFC Fight Night 69, Berlin  20 juni: Kevin Sataki (match-
domare)
UFC Fight Night 76, Dublin 24 oktober: Kevin Sataki
(matchdomare), Andreas Grüner

Summering
När det så är dags att summera det gångna MMA-året
känns det både självklart och roligt att få man börja med
våra tävlingsframgångar.

Det är därför med glädje och stolthet som jag, å hela
förbundets vägnar, får gratulera våra svenska MMA-utöv-
are till era framgångar! Ni är sportens ansikte utåt och med
er hjälp rekryterar vi fler till vår fantastiska idrott. Och det
är viktigt att poängtera att det inte bara är våra proffs som
räknas. Den medaljskörd som det Svenska MMA-lands-
lagets deltagare plockade hem under året talar för sig själv.
Nu senast på European Open blev Sverige bästa nation
med åtta medaljer på tretton utövare – en makalös presta-
tion!

Jag vill också ta tillfället i akt för att lyfta andra viktiga
aktörer: alla coacher, klubbledare och tävlingsarrangörer.
Det är ni som är svensk MMA:s smörjmedel och kugghjul,
men som alltför ofta hamnar utanför synfältet. Ett stort tack
till er! Utan allt ert omfattande ideella arbete skulle fram-
gångarna utebli.

Det har även varit hektiskt bakom kulisserna. Förbun-
det har under året arbetat fokuserat och målinriktat för att
förbättra och förtydliga rutiner, metoder och strukturer.
Bland annat har vi under året åstadkommit en ny och för-
bättrad hemsida, en ny grafisk profil, en ny landslags-
ledning, samt en ny code-of-conduct för vårt landslag. Av
stor vikt har också varit de många ändringar kring våra
tävlingsreglement som vi genomfört, och som vi fortsätter
att steg för steg förbättra genom kontinuerligt arbete. Sty-
relsen har även inlett ett förändringsarbete kring kom-
mittéstrukturen för ökad transparens och ett mer effektivt
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arbete och ska under 2016 bland annat säkerställa en tyd-
ligare ”in-kanal” för att fånga upp synpunkter och feed-
back från våra medlemmar, samt en starkare opinionsbil-
dande PR-kanal för all svensk MMA. Vi siktar också på ett
konstruktivt fortsatt samarbete med våra systerförbund.

Som Ordförande i Svenska MMA-Förbundet är det
min roll att leda styrelsearbetet, uppmuntra och skapa för-
utsättningar för teamwork och laganda, samt företräda för-
bundet i officiella sammanhang. Styrelsen har det gemen-
samma ansvaret för att löpande förvaltning och utveckling
sker enligt årsmötets beslut och förväntan. Och det är med
förtroende för mina vänner i styrelsen som jag ser fram
emot fortsatta tag under 2016 – till gagn för alla aktiva
inom vår fantastiska idrott!

Johan Halldin, ordförande
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Muaythaiförbundet

Styrelsen
SMTF:s förbundsstyrelse har 2015 bestått av:
Pernilla Johansson, förbundsordförande
Fredrik Johnson, vice ordförande
Hans Edström, sekreterare
Lena Olsson, kassör samt ordförande för tävlingsrådet
Magdalena Kowalczyk, ledamot ansvarig för marknad/
kommunikation
Kasra Ashhami, ledamot samt internationell samordnare
Toni Guinovic, ledamot (utträde på egen begäran 19:e maj
2015)
Rasmus Svensson, suppleant, ordinarie ledamot sedan 19:e
maj 2015)
Jimmy Carlsson, suppleant

Under 2015 har styrelsen arbetat med att ta fram en ny
organisationsplan samt ny målbeskrivning. Vidare har ar-
betet med VM i Jönköping fortgått och varit i fokus.

Under året har tio styrelsemöten hållits och styrelsen
har ideellt lagt ned cirka 300 timmar tillsammans. Styrelsen
har behandlat fem individuella disciplinärenden under
året.

Under året har förbundet fortsatt att växa och var vid
utgången av året 7405 medlemmar, vilket är en ökning
med 1393 medlemmar sedan 2014.

Tävlingsrådet
Under 2015 gavs 67 sanktioner och fyra ansökningar av-
slogs. Totalt 535 matcher genomfördes och rapporterades
in till tävlingsrådet.
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Ett flertal disciplinära åtgärder har vidtagits rörande
om brott mot given sanktion, genomförd tävling utan sank-
tion samt avsaknad av tävlingskort.

Tävlingsrådet har genomfört ett senior-SM under SM-
veckan i Örebro. Kvalet pågick i två dagar och finalerna
genomfördes under SM-veckans första dag och fick där-
med medial uppmärksamhet. Junior-SM arrangerades i
samarbete med Real Fighter Lund.

Svenska Mästare 2015
Juniorer
Damer
-48 kg Fatima Wrethling, Hudik Muaythai
-54 kg Claudia Sendlak, Halmstad Muaythai
Herrar
-54 kg Yousef Bouagar, Southside Muaythai
-57 kg Tolga Atanasov, Tullinge Muaythai
-60 kg Idris Chabb, Realfighter Lund
-63,5 kg Kenny Hong, Anderstorp Kickboxningsklubb
-67 kg Nils Olsson, Arvika Boxing Camp IF
-75 kg Alexander Glemme, Varbergs Thaiboxningsklubb
-81 kg Andreas Linjer, Ironman Thaiboxningsklubb
Seniorer
Damer
-48 kg Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym IF
-51 kg Therese Gunnarsson, Halmstad Muaythai
-54 kg Sofia Olofsson, Odenplan Fightgym IF
-57 kg Evelina Wikner, Fighter Muaythai
-60 kg Sandra Bengtsson, OneChai Muaythai
-63,5 kg Zina Djelassi, Stockholm Kickboxning
-67 kg Isa Tidblad Keskikangas, Tip/VBC Muaythai IF
-71 kg Elina Nilsson, Fighter Muaythai
Herrar
-57 kg Jafaar Al-Qashaami, Malmö Muaythai IF
-60 kg Hamza Bougamza, Rinkeby Muaythai
-63,5 kg Kim Falk, Drakstadens Muaythai IF
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-67 kg Fredrik Björnander, Fighter Muaythai
-71 kg Magnus Andersson, Halmstad Muaythai
-75 kg Alex Tobiasson Harris, Fighter Muaythai
-81 kg Youssef Issa, Fighter Muaythai
-86 kg Erik Berglund, Heavy Hands Muaythai
+91 kg Simon Ogolla, TIP/VBC Muaythai

Landslaget 2015
Under 2015 deltog landslaget på Royal World Cup i Bang-
kok under augusti. Ett fantastiskt mästerskap genomfördes
och landslaget tog hem 13 medaljer på 24 startande, vilket
torde vara det bästa resultatet i vår historia.

Sverige deltog även i Nordiska mästerskapen i Uleå-
borg, Finland. Där ställde ett litet lag upp men framgång-
arna blev stora för de som deltog.

Som uppladdning för Royal World Cup anordnades ett
läger i juli på Bosön där form och tekniker finslipades samt
fokus lades på teambuilding.

Sverige deltog även i IFMA University Cup i Bangkok
där en guldmedalj bärgades.

Under 2015 har Per Bånghäll agerat förbundskapten
med Henrik Nässén som assisterande förbundskapten.

Ungdomsrådet
Ett breddläger för ungdomar mellan 13-18 år arrangerades
av ungdomsrådet på Bosön mellan 7:e och 8:e november.
Totalt deltog 30 ungdomar under dessa dagar. Lägret sam-
lade flera deltagare som även fick sova kvar på Bosön.

Första dagen höll Sofia Olofsson tillsammans med Jo-
hanna Rydberg det första passet. Andra passet för dagen
hölls av Joakim Karlsson tillsammans med Simon Ogolla.
Båda passen innehöll mycket tekniker som funkar prak-
tiskt i matchsituationer.

Andra dagen höll Johanna Rydberg och Ludvig Brei-
deborn första träningspasset. Sista passet avrundades med
sparring där även förbundsordförande Pernilla Johansson
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och Isa Tidblad Keskikangas deltog. Ordförande för ung-
domsrådet 2015 har varit Rodrigo Oyanedel Silva.

Internationella rådet/Internationella samordnaren
Internationella rådet sammanträdde i våras och planerade
sina aktiviteter inför Royal World Cup. Ordförande av rå-
det, Kasra Ashhami, tillsammans med Karolina Israeli och
Simon Ebers, arbetade fram en plan och struktur för det
dagliga arbetet samt införskaffade en monteryta från IFMA
för att därifrån bedriva verksamheten under veckan i Bang-
kok.

Därefter upplöstes rådet då styrelsen var överens om
att dela upp IFMA Youth Commission, IFMA Female Com-
mission och lägga dessa under andra mer passande tillhö-
rande råd.

Därmed ändrades strukturen för det internationella
rådet från ett råd till en styrelsefunktion där uppdraget
gick ut på att föra styrelsens önskningar, frågor samt intres-
sen gentemot IFMA och övriga internationella samarbets-
partners.

Under Royal World Cup gick uppdraget till största
delen ut på att presentera vår nya ordförande till övriga
medlemmar i IFMA Executive Board, närvara på diverse
möten såsom IFMA General Assembly, IFMA Executive
Board samt enskilda möten med IFMA General Secretary
och IFMA Sport Director.

Från svenskt håll förordades förbundsordförande
Pernilla Johansson till IFMA Executive Board samt därifrån
till att kandidera för IFMA Vice President-posten (en av
tolv), en post som Mats Söderström tidigare hade.

Under Royal World Cup deltog Kasra Ashhami även i
ett möte med Europarådet där han fick klargöra Svenska
Muaythaiförbundets roll i kommande VM.
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Domarrådet
Under året har vi genomfört utbildningar vid fem tillfällen
och fyra olika platser. Detta har gett oss 82 nya domare.
Domarrådet har även bistått på Bosön när stegutbildning
har genomförts och regelverket behandlats. Amnart Lind-
holm deltog som domare under Royal World Cup i Bang-
kok och Daniel Jonsson som svensk representant på nord-
iska mästerskapen i Finland.

Under året påbörjades arbetet med att bryta ut D-klass
från ordinarie regelverk och lägga det till Diplomregel-
verket för att förtydliga att D-klass är ett regelverk med
begränsningar och inte samma sak som fullkontakt. Arbe-
tet med detta förväntas bli färdigt under första kvartalet
2016.

För förbundstyrelsen
Hans Edström, sekreterare
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Shorinji Kempoförbundet

Ordförandens inledning
Det har hänt en hel del under året. För min egen del var en
av de större sakerna som skedde under året att vi återigen
arrangerade ett Unity Koshukai i Sverige, den här gången
på min hemmaplan i Karlstad. Det var väldigt givande att
vi fick hit dessa instruktörer och vi höjer vår nivå rejält
med den här typen av arrangemang. Särskilt roligt också
att så pass många ungdomar deltog samt många utländska
deltagare vilket stärker våra internationella kontakter.

Barnverksamheten i Sverige växer hos ett flertal fören-
ingar och vi börjar få snurr på arrangemang som tävlingar
och läger även för våra yngsta medlemmar. I samband med
årets SM genomförde vi även den första lite större barn-
tävlingen vilket var väldigt lyckat. Speciellt roligt tycker jag
det var att vi hade så många par som ställde upp i oyako
(förälder-barn) embu.

Under sommaren var jag i Kyoto och deltog i firandet
av Rakuto doins 50-årsjubileum, även om jag inte var där
som officiell representant för vårt förbund utan reste helt
på egen bekostnad framförde jag våra lyckönskningar till
Morikawa-sensei och alla i hans dojo.

I samband med detta träffade jag också några gamla
bekanta med en stark historisk koppling till svensk Shorinji
Kempo. Kawai-sensei, som var den som drev Stockholm
Shibu under många år under 70-talet, samt Hirase-sensei
som var den som startade upp Bromma Shibu, och en ken-
shi som jag inte har träffat tidigare, Ishida-san, som också
tränade i Stockholm under 70-talet. Alla tre är elever till
Morikawa-sensei i Rakuto doin och trots att de inte tränat
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aktivt på många år håller de kontakten och stöttar verk-
samheten.

En annan sak som jag också tycker känns bra är att
landslagsträningen och vårt deltagande på Europa Taikai
har varit lyckat. Vi fick ett guld på damsidan, men hade
också flera duktiga par på herrsidan, men där är konkur-
rensen ännu hårdare. Det ser dock ljust ut för framtiden.

Anders Pettersson, ordförande

Styrelse
Det finns för närvarande tolv Shorinji Kempoföreningar i
Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar rep-
resenterats i Shorinji Kempoförbundets styrelse enligt följ-
ande:

Ordförande Anders Pettersson
Vice ordförande Anders Magnusson
Sekreterare Peter Hansen
Kassör Peter Thorvald
Ledamot Arnaud Tiquet
Suppleant Leif Kekonius
Suppleant Johan Mjöberg
Valberedningen har varit Alexander Tilly (sammankal-

lande), Linda Hagman och Tobias Alm.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem proto-

kollförda möten utöver årsmötet. Det har dock varit ett
antal informella kontakter mellan styrelsens medlemmar.
Den huvudsakliga korrespondensen sköts via e-post eller
telefon.

Landslaget
Det långsiktiga motivet med landslagssatsningen är att
detta ska utveckla personer inom svensk Shorinji Kempo
till starka förebilder och främja tillväxten av Shorinji Kem-
po. Under 2015 var siktet ställt mot EM i Portugal. Lands-
lagscoachen Arnaud Tiquet planlade och genomdrev ett
antal träningsdagar för landslagsmedlemmarna, man job-
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bade också mycket med videoanalys för att kunna coacha
även när man inte kunde träffas.

Tävlingarna genomfördes med gott resultat i hård kon-
kurrens och där speciellt damernas EM-guld i klassen för
yudansha (svartbälten) visade att svensk Shorinji Kempo är
i världsklass. Guldmedaljörerna Hanna Svedberg och Lotta
Wersäll var inte otippade medaljörer då de redan 2003 tog
EM-guld i kyu-klassen. Målmedveten träning har nu lett
till att de är Europamästare i den tuffaste av damklasserna.

Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (tränings-
läger) samt en del mindre lokala läger under året. De som
är extra värda att nämna var:

Svenska Shorinji Kempoförbundet har varit drivande i
Europa för arrangerande av Unity Koshukai, som är ett
läger med träning/utbildning för de som har 1 kyu eller
högre och med speciell tonvikt på utveckling av blivande
instruktörer. Strukturen för lägret ställs upp av Shorinji
Kempo Unity på Hombu (vårt huvudkontor i Japan) och
deltagande vid dessa läger behövs för att uppnå högre dan-
grader.

Under Kristi himmelsfärdshelgen (15-17 maj) hölls ett
Unity Koshukai i Karlstad. Lägret hade cirka 65 deltagare
från Finland, England, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Ita-
lien och givetvis från Sverige. Instruktörerna, som utses av
Hombu, var Kaihoko-sensei, 7 dan Seihanshi och Doincho
för Yamagata Tendo Doin, och Fujii-sensei, 7 dan Seihanshi
Betsuincho för Tokyo Otsuka Doin.

”Ett givande läger med pedagogiska instruktörer som
bjöd på sig själva. Det är inspirerande att se tekniker utfö-
ras med precision och enkelhet. Vi fick med oss en hel del
detaljer att öva på och en hel del övningar för att förbättra
våra tekniker.” Så summerades lägret av Leif Kekonius, 5
Dan Seikenshi och shibucho för Bromma Shibu.

I slutet av maj arrangerades även i år det numera tradi-
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tionella och välbesökta träningslägret för barn i Göteborg.
Det var cirka ett 40-tal barn från Göteborg, Karlstad och
flera föreningar från Stockholmsområdet som deltog. Det
är glädjande att se utvecklingen på barnverksamheten i de
olika föreningarna.

Det traditionella sommarlägret i Visby hölls vecka 27.
Under fyra dagar genomfördes sex träningspass om sam-
manlagt 19 timmar under sommarens traditionsenliga
sommarläger i Visby. Närmare 30 deltagare från flera av
Shorinji Kempoförbundets föreningar var på plats för att
svettas under Stefan-sensei och Alex-senseis ledning, båda
5 dan seikenshi. Varje pass inleddes med spänst- och
explosivitetsträning med övningar från längdhopparen
Mattias Sunneborn. Passen leddes av Stefan-sensei och är
ett led i att utveckla den kompletterande fysiska träningen
inom svensk Shorinji Kempo.

Teknisk kommitté
Under året instiftades Tekniska kommittén som sedan un-
der hösten inbjöd till förbundets första instruktörsträning/
utbildning. Denna riktade sig till alla som undervisar
vuxenträning i sin förening. Syftet med denna samling var
att arbeta med pedagogik, rollen som instruktör och delta-
garna utbytte effektiva träningsmetoder.

Den tekniska kommittén har också fått ansvaret för ad-
ministrationen av våra dan-graderingar samt de instruk-
törsseminarier, för utbyte mellan instruktörer och de med
3 dan eller högre, som vi har haft under några år. Även i år
hölls som brukligt två sådana i Stockholm.

Internationellt arbete
Under året har Alexander Tilly utsetts till Hyougi-in (råds-
medlem) i WSKO. Det är ett bra tecken på att vi har goda
kontakter och relationer med Hombu att en svensk utses
till denna funktion.

Genom att ett flertal svenskar har deltagit på diverse
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olika träningsläger i Europa och Japan samt att vi hade ett
flertal internationella deltagare i samband med vår Unity
Koshukai under våren har gjort att vi stärkt många kontak-
ter med utländska utövare.

Anders Pettersson deltog också på 50-årsjubileumet för
Rakuto doin, en dojo där flera av de tidiga japanska in-
struktörerna i Sverige kom ifrån och som vi fortsatt har god
kontakt med.

SM & RM 2015
Årets SM & RM hölls i Stockholm i Bromma Shibus regi
och blev ett lyckat event med tävlingar i åtta klasser (några
klasser har i dagsläget inte SM-status).

Resultaten
SM i Kumi embu, yudansha (par-embu, svartbälten)
1. Arnaud Tiquet och Jonatan Sundemo, Göteborg Shibu
2. Hanna Svedberg och Lotta Wersäll, Stockholm Södra
Shibu
3. Per Lindhé och Richard Tjust, Karlstad Shibu, delad
med
3. Anders Magnusson och Kenneth Svedlund, Stockholm
Södra Shibu
SM i Kumi embu, kyukenshi (par-embu, kyu-graderade)
1. Fredrik Eriksson och Odilon Tilly Sardou, Sthlm Södra
Shibu
2. Valter Meyerhöffer och Liam Callaghan, Bromma
Shibu
Riksmästerskap i Kumi embu, juniorer (par-embu under 13 år)
1. Neo Bäckstrand och Filip Kjellgren, Karlstad Shibu
2. Selma Kekonius och Diana Diaz, Bromma Shibu
3. Tuva-Lill Lindhé och Stina Lehn, Karlstad Shibu
Riksmästerskap i Tandoku embu, yudansha (ensam-embu,
svartbälten)
1. Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2. Leif Kekonius, Bromma Shibu
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3. Tobias Alm, Bromma Shibu
Riksmästerskap i Tandoku embu, kyukenshi (ensam-embu,
kyu-graderade)
1. Rickard Andersson, Karlstad Shibu
2. Christer Enfors, Karlstad Shibu
Riksmästerskap i Tandoku embu, junior (ensam-embu under
13 år)
1. Neo Bäckstrand, Karlstad Shibu
2. Filip Kjellgren, Karlstad Shibu, delad med
2. Marcus Berglund, Karlstad Shibu
Riksmästerskap i Oyako embu (embu med förälder & barn)
Klass 1 (barn under 13 år)
1. Neo Bäckstrand och Niklas Bäckstrand, Karlstad Shibu
2. Selma Kekonius och Leif Kekonius, Bromma Shibu
3. Musashi Tjust och Richard Tjust, Karlstad Shibu
Klass 2
1. Olle Lindström och Patrik Lindström, Sthlm Södra
Shibu
2. Scott Alm och Tobias Alm, Bromma Shibu

Dangraderingar
Förbundet har arrangerat tre nationella dangraderingar
under året, i Stockholm i mars, Visby i samband med som-
marlägret i juli, samt i Karlstad i november.

2015-03-29
Shokenshi nidan (2:a dan)
Patrik Lindström, Stockholm Södra
Junkenshi shodan (1:a dan)
Heike van Doesburg, Göteborg
Jonathan Sundemo, Göteborg
Shodan (1:a dan)
Seif Said, Stockholm Södra
2015-07-11
Junkenshi shodan (1:a dan)
Doris Pöppel, Visby
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Christopher Cameron, Stockholm Södra
Anders Köhler, Stockholm Södra
2015-11-29
Chukenshi sandan (3:e dan)
Henrik Persson, Göteborg
Shokenshi nidan (2:a dan)
Martin Meyerhöffer, Bromma
John Lindholm, Bromma
Junkenshi shodan (1:a dan)
Anders Regert, Bromma

Två svenskar erhöll också högre dangrader i samband
med European Koshukai i Portugal.

2015-10-02
Seikenshi yondan (4:e dan)
Per Lindhé, Karlstad
Erik Andersson, Stockholm Östra

Peter Hansen, Sekreterare

Neo och Niklas Bäckstrand tar guld i Oyaku embu. Foto: Jonas Kirvall.
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Submission wrestlingförbundet

2015 var ett händelserikt år för svensk submission wrest-
ling. Antalet utövare ökar för varje år.

Torshälla Grapplingsällskap arrangerade SM i Eskil-
stuna och ett antal nya svenska mästare i submission
wrestling belönades med RF:s mästerskapstecken.

Värt att notera: SM-vinnaren Sophia Nordenö, från för-
eningen Hilti Fightcenter Uppsala, vann ADCC-EM för
damer +60 kg, en enastående prestation då damerna bara
tävlar i två viktklasser på stora mästerskap. Styrelsen gra-
tulerar alla vinnare.

Resultat SM
Damer -60 kg
1. Gabriella Ringblom, Pancrase Shootfighting Sällskap
Damer +60 kg
1. Sophia Nordenö, Föreningen Hilti Fightcenter Uppsala
Herrar -65,9 kg
1. David Berg, Forca Fighting MMA Klubb
Herrar -76,9 kg
1. Ralf Carneborn, Nacka Dojo IF
Herrar -87,9 kg
1. Nasri Poteh, Hässlehus IK
Herrar -98,9 kg
1. Erdem Erdal, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
Herrar +99 kg
1. Omid Mosavi, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
Bästa förening:
Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
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Resultat ADCC-EM
Damer +60 kg
1. Sophia Nordenö, Föreningen Hilti Fightcenter Uppsala
(Sweden)

Domarseminarium
SSWF jobbar mycket intensivt på att bygga upp en väl
fungerande domarkår i landet. Lördag den 19/9 anord-
nade SSWF ett domarseminarium med ADCC:s Europa-
ansvarige Marko Leisten. Seminariet var välbesökt och re-
sulterade i ett antal nya domare.

Mattdepåer
SSWF har som mål att skapa ett aktivt tävlingsklimat i Sve-
rige där våra atleter kan tävla så ofta som möjligt för att
utveckla sig både tekniskt och mentalt. För att underlätta
detta har SSWF under året skapat två stycken mattdepåer
ute i landet. Där det finns 300 kvm pusselmatta av topp-
kvalité samt tävlingsvågar att tillgå.

Mattorna och vågarna finns till utlåning helt gratis till
alla våra medlemsföreningar som vill arrangera tävlingar i
submission wrestling i Sverige.

Styrelsen
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Taidoförbundet

Ordföranden har ordet
2015 har varit extra intensivt, speciellt under våren och
sommaren, då Svenska Taidoförbundet i början av augusti
anordnade EM (European Taido Championship), interna-
tionella vänskapstävlingar (International Taido Friendship
Games), seminarier och graderingar. Vi är mycket glada
och stolta över att taidons Soke, Seiken Shukumine III,
kunde närvara under detta event.

Sverige gjorde sitt bästa EM någonsin, med hjälp av
det glädjande stora publikstödet under tävlingarna. Lands-
laget och svensk taido fick också stöd av Makoto Kudo 6
dan Kyoshi, tränare för regerande världsmästarna i lag-
hokei. Kudo sensei tillbringade en månad i Sverige för att
hjälpa svenskarna inför EM, vilket syntes under tävling-
arna.

Vi har även fått en ny landslagsledning, sedan Kristian
Ojala avslutade sitt uppdrag som landslagstränare efter
EM. Hans plats fylls av Anna Cervin, som tillsammans
med Gunnar Cervin och Stefan Nilsson tar sig an landsla-
get inför VM 2017.

Som ny ordförande har det varit ett mycket spännande
år, men det hade aldrig gått utan en aktiv styrelse. Jag vill
passa på att rikta ett stort tack till övriga styrelsen och ser
fram emot kommande år!

Hannes Kannisto

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

Hannes Kannisto, ordförande
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Maria Jacobsson, vice ordförande
Vendela von Fluck, kassör
Henrik Johansson, ledamot
Zakaria Maghder, ledamot
Linda Åhs, suppleant
Patrik Persson, suppleant
Valberedningen har bestått av: Martin Dahl (ordf.),

Maria Hjelm och Eddie Herlin.

EM-veckan
Den 3-9 augusti anordnades EM-veckan i Tanumshede.
Veckan innehöll internationella taidoseminarier för barn
och vuxna, domarserminarier, möten för de internationella
taidoorganisationerna (WTF, EuTaI), svartbältesgrade-
ringar, vänskapstävlingar (ITFG) och (naturligtvis) EM
samt avslutande bankett.

Vi var mycket glada och stolta att ha taidons Soke som
gäst, tillsammans med Yuetsu Tanaka 8 dan Hanshi, Aki-
hiko Kato 8 dan Hanshi och Alvar Hugosson 7 dan Kyoshi.
De senare agerade instruktörer under seminarierna och
domare under tävlingarna.

Tanaka sensei och Kato sensei var även graderings-
förrättare för svartbältesgraderingarna, i närvaro av Soke.
Flera svenskar deltog, varav två nya 6 dan Kyoshi godkän-
des: Frank Ericson och Stefan Nilsson.

Evenemangen lockade över 200 deltagare från sju län-
der, som tillsammans med den stora publiken under täv-
lingarna bidrog till att göra hela veckan mycket lyckad. Nio
svenska medaljer i ITFG och tio på EM (varav två guld)
krönte en härlig vecka.

Svenska placeringar på EM
Hokei herr:
1. Oskar Sjöberg, 2. Philip Högberg
Jissen herr:
3. Philip Högberg
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Jissen dam:
3. Clary Andersson
Dantai hokei herr:
2. Sverige (Oskar Sjöberg, Philip Högberg, Robin Frej, Tom-
my Pham, Zakaria Maghder)
Dantai hokeidam:
2. Sverige (Anna Cervin, Clary Andersson, Ebba Olsson,
Emelie Roos, Johanna Frej)
Dantai jissen herr:
2. Sverige (Joakim Johansson, Philip Högberg, Robin Frej,
Tommy Pham, Zakaria Maghder)
Dantai jissen dam:
2. Sverige (Anna Cervin, Clary Andersson, Emelie Roos,
Malin Avenius, Nasrin Mosawi)
Tenkai herr:
1. Sverige (Joakim Johansson, Oskar Sjöberg, Philip Hög-
berg, Robin Frej, Tommy Pham, Zakaria Maghder)
Tenkai dam:
2. Sverige (Anna Cervin, Ebba Olsson, Emelie Roos, Johan-
na Frej, Linda Åhs, Nasrin Mosawi)

Förutom EM har tre förbundstävlingar hållits under
året inklusive SM, som arrangerades under SM-veckan i
Örebro. Dessutom har ytterligare lokala tävlingar hållits på
flera orter.

Svenska mästare i taido 2015
Hokei damer: Emelie Roos, Uddevalla
Jissen damer: Emelie Roos, Uddevalla
Hokei herrar: Tommy Pham, Göteborg
Jissen herrar: Daniel Andersson, Vänersborg
Lagjissen herrar: Göteborg (Tommy Pham, Omar Kodah,
Hans Sanell)
Laghokei: Uddevalla (Emelie Roos, Johanna Frej, Ebba Ols-
son, Clary Andersson, Julia Nilsson)
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Landslaget 2015
Under våren 2015 anordnades fyra öppna tävlingsläger för
aspiranter till landslagstruppen. Målet var att få fler av
våra svenska taidokas att satsa på tävlingsträning, för att
öka underlaget inför landslagsuttagningar. Därefter togs
landslaget ut i juni, vartefter juli/augusti präglades av flera
helgläger och en intensiv vecka inför EM med träning för
Kudo sensei.

Landslaget blev sent uttaget, då ledningen fick arbeta
hårt för att lyckas fylla dam- och herrlagen. Det innebar att
framför allt herrarna hade en intensiv sommarperiod för
att sätta laggrenarna. I och med Kudo senseis ankomst, in-
riktades träningen främst mot att finslipa laghokei. Den
grundformen syntes även i jissen, där det svenska laget
ansträngde sig för att åstadkomma den rörliga taido som vi
anser vara eftersträvansvärd.

Detta var andra året som Kudo sensei varit generös
nog att ge oss sin tid under sommaren, med en önskan om
att förmedla den kunskap han besitter för att höja svensk
taido till den nivå som grundaren, Seiken Shukumine, ef-
tersträvade. För detta är vi oerhört tacksamma. Eventuellt
får landslaget hjälp av Kudo sensei även under 2016, om
tid och hälsa medger detta.

Vi vill rikta ett stort tack till de taidokas som represen-
terade Sverige vid EM 2015: Anna Cervin, Clary Anders-
son, Ebba Olsson, Emelie Roos, Joakim Johansson, Johanna
Frej, Julia Nilsson, Linda Åhs, Malin Avenius, Nasrin Mo-
sawi, Oskar Sjöberg, Philip Högberg, Robin Frej, Tomy
Pham och Zakaria Maghder.

En återträff med träning hölls i september, för åter-
koppling och avtackning av Kristian Ojala. Kristian som
efter fem mästerskap som landslagstränare valt att stiga
tillbaka.

Den nya landslagsledningen, (Stefan Nilsson, Anna
Cervin och Gunnar Cervin) började med att anamma
SB&K:s satsning på Fysprofil. Målet är att definiera våra
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taidokas fysiska styrkor och svagheter, för att kunna an-
passa kompletteringsträningen. Detta för att våra taidokas
ska prestera ännu bättre på tävlingar, med siktet inställt på
VM i Japan 2017. Förhoppningen är att fysprofilen skall
hjälpa landslagsaspiranterna att få ett bättre träningsupp-
lägg för tiden fram till VM.

2015 avslutades med ett öppet aspirantläger till lands-
lagstruppen i november, med målet att locka fler taidokas,
samt att fem av våra främsta landslagsmedlemmar från
2015 åkte med landslagstränarna för fysisk utvärdering på
Bosön, Riksidrottförbundets utvecklingscentrum på Lid-
ingö. Arbetet med att utforma fysprofilen slutförs under
våren 2016.

Domarmöte
Maria Jacobsson har ansvarat för domar- och tävlingskom-
mittén. Utöver verksamheten i samband med förbunds-
tävlingarna, hölls även internationella domarseminarier
under EM-veckan. Dessutom hade de europeiska domarna
möjlighet att få feedback från erfarna domare från Japan,
under International Taido Friendship Games och EM-täv-
lingarna.

EM-landslaget med Makoto Kudo sensei. Foto: Reino Ekeroth.
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Juniortaido
Juniortaidokommittén har under året fortsatt att imple-
mentera den anpassade tävlingsverksamheten för barn.
Detta har bland annat märkts under Taikeis Öppna Mäster-
skap och Väne Cup, där barnen glädjande nog har tagit
plats och utgjort en stor del av det totala deltagarantalet.

Under EM-veckan i Tanumshede hölls internationella
seminarier, där framför allt Sveriges och Finlands system
för ”Kids Taido” presenterades för och diskuterades av
ansvariga instruktörer. Dessa, samt de deltagande barnen,
fick chansen att pröva på övningar, under ledning av in-
struktörer från olika länder. Dessutom fick barnen chansen
att tävla i anpassade former från de svenska och finska sys-
temen under International Taido Friendship Games.

TAJK arrangerades av Stockholms Taidoförening för
andra året i rad och var mycket uppskattat.

 Juniortaidokommittén har bestått av ansvarig Micke
Korths, samt Lotta Korths, P-A Nyberg och Maria Hjelm.

Master Camp
Sveriges brun- och svartbälten fick även i år chansen att
träna för Makoto Kudo sensei, 6 dan Kyoshi. Under en helg
drillades de stenhårt i grundteknik, hokei och jissen, för att
kunna sprida kunskapen till övriga Taidosverige.

Sverigeläger
Årets Sverigeläger hölls i Malmö. För femte gången
genomfördes Taido Shodan Classic under Sverigelägret.
Taido Shodan Classic är en frivillig fortsättning på den offi-
ciella shodan-graderingen, eller en teknisk och fysisk pröv-
ning för den som redan är svartbälte. Klassikern genomför-
des i år av Gustav Lundin, Emelie Roos, Emma Dahl, Eddie
Herlin, Simon Tågerud och Hans Sanell.

I samband med Sverigelägret hölls även den elfte upp-
lagan av Öresund Taido Open. Vandringspokalen för bästa
klubb, togs i år hem av Stockholms Taidoförening.
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Instruktörer på Sverigelägret var Mikael Jansson 7 dan
Kyoshi, Lars Larm 6 dan Kyoshi, Ulf Karlsson 6 dan Kyo-
shi, Hannes Kannisto 5 dan Renshi och P-A Nyberg 4 dan
Renshi.

Graderingar
Graderingskommittén har under året erbjudit alla fören-
ingar möjligheten att gradera. Under bland annat EM-
veckan och Sverigelägret hölls också graderingar, detta för
svartbältesgrader.

Följande personer examinerades:
6 dan Kyoshi
Frank Ericson, Kungälvs Taidoklubb
Stefan Nilsson, Uddevalla Taidoklubb Taikei
5 dan Renshi
Hannes Kannisto, Budoklubben Shindo, Mölndal
4 dan Renshi
Håkan Rönnberg (Renshi-titel), Stockholms Taidoförening
Eddie Herlin, Stockholms Taidoförening
3 dan
Clary Andersson, Uddevalla Taidoklubb Taikei
2 dan
Emelie Roos, Uddevalla Taidoklubb Taikei
Philip Högberg, Uddevalla Taidoklubb Taikei
1 dan
Hans Sanell, Göteborgs Taidoklubb
Daniel Söderberg, Göteborgs Taidoklubb
Emma Dahl, Göteborgs Taidoklubb
Rebecca Gyllenram, Göteborgs Taidoklubb
Simon Tågerud, Malmö Budoklubb – Taido

Mikael Jansson är ansvarig för Graderingskommittén.

Utbildningar
Steg 1 och Steg 2 har genomförts i Stockholm, under Kristi
Himmelfärdshelgen. Zakaria Maghder var ansvarig för
Steg 1, Hannes Kannisto för Steg 2.
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Zakaria Maghder är ansvarig för Utbildningskommit-
tén.

Internationella utmärkelser
I samband med 50-årsfirandet av Taido, tilldelades Mikael
Jansson 7 dan Kyoshi och Reine Persson 6 dan Kyoshi ett
Letter of Appreciation från Soke, för sina mångåriga insat-
ser för Taido. Mikael Jansson mottog sin utmärkelse under
EM-veckan, medan Reine Persson var på plats i Ishino-
maki, Japan, vid det officiella 50-årsfirandet.




