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Ordföranden 
har ordet

Så är det nytt år igen och vi skall vara 
med och forma det till ett riktigt bra år. 2008 
var ju, som alla vet, ett jubileumsår, och vi 
var med och firade på många olika sätt och 
visst hade vi roligt.
 Men det var då det. Nu är det viktigt att 
vi inte stannar av i verksamheten utan fort-
sätter att driva vårt förbund och våra klubbar 
framåt med samma iver som under 2008.
 Vad skall vi då satsa på i år? Jo, vi skall 
fortsätta arbeta för att öka antal klubbar 
och medlemmar. Här finns mycket att göra. 
Detta är ett projekt som vi alltid kan arbeta 
med.
 Vi skall färdigställa det reviderade 
barninstruktörskompendiet. Detta bör vi ha 
klart före påsk.
 Vi skall marknadsföra vårt ju-jutsu-
system internationellt. Vi är nästan färdiga 
med översättningen av systemboken till 
engelska. Det är Anna Gimlander och Gun-
nar Hoffsten som står för översättningen. Vi 
hade med ett provexemplar till VM i Malmö 
där boken väckte stort intresse från flera län-
der.
 Vi skall ta fram ytterligare en del av 
DVD-filmen om ju-jutsu. Vi har ju en del 
klar som visades på förra årets påskläger 
och som alla klubbar har fått ett exemplar av 
inför ju-jutsuns dag förra året. Den del vi nu 

skall göra blir mer inriktad på vad ju-jutsu är 
idag. Vi kan kalla den en bra reklam för vår 
verksamhet.
 Vi skall introducera ett nytt tävlings-
system i Ju-jutsu Kai. Tävlingen är en par-
tävling där så gott som alla kan deltaga. De 
tävlande väljer tekniker från SJJF: s grade-
ringssystem. De tävlande kan välja tekniker 
från samtliga grader upp till nästkommande 
bältesgrad. Exempel: om de tävlande är 4:e 
kyu (orange) kan de välja tekniker från 5:e, 
4:e och 3:e kyu. Min förhoppning är att vi 
kan hålla ett riksmästerskap under hösten 
2009. 
 Vi skall hålla ett framtidsseminarium 
med förbundsstyrelsen och alla funktionärer 
under hösten 2009. Vi skall staka ut vägen 
för vår verksamhet de närmaste 5-6 åren. 
Jag ser det som absolut nödvändigt med 
långsiktiga mål för vår verksamhet.
 Vi skall testa om det går att hålla flera 
svartbältesläger på olika ställen i landet för 
att ge så många som möjligt tillfälle att del-
taga. Tanken är att om detta blir bra kan de 
ersätta det vanliga svartbälteslägret på Bo-
sön.
 Vi skall fortsätta att spara och snåla på 
utgifterna. Vi har i år ett budgetförslag som 
går plus och det behöver vi för att bygga upp 
en ekonomisk buffert som gärna får vara 
minst 250.000 kr. Detta bör kunna genom-
föras på 3-4 år. En ekonomisk buffert är en 
stor trygghet för vårt förbund.
 Som Ni ser är det mycket vi vill genom-
föra under 2009 och jag hoppas att vi klarar 
av det. Vi måste.
 Avslutningsvis vill jag påminna om 
påsklägret i Linköping, missa inte det. Jag 
vill även påminna om sommarlägret som i år 
hålls i Oxelösund. Där är även barnsommar-
lägret och C-, och A-instruktörskurserna. 
Det blir roligt att komma till en ny plats. Vi 
ses där.
Hans Greger
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Kalendarium

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = riksgraderingskommittén.

DATUM  ARRANGEMANG PLATS  ARRANGÖR 

2009
FEBRUARI
13-15/2   C-instruktörskurs  Lund   SJJF
21/2   Dangradering 1+2 dan  Umeå   SJJF/RGK

MARS
14-15/3   Vårmonet, barnläger  Nybro   Nybro JJK
22/3    Förbundsårsmöte  Bosön   SJJF
21-22/3    EABC-kurs   Bosön   SJJF

APRIL
10-13/4   Påskläger    Linköping  SJJF
18-19/4   Barninstruktörskurs 2  Västerås  SJJF
24-26/4   B-instruktörskurs  Örebro   SJJF

MAJ
9-10/5   Dangradering 1+2 dan  Bosön   SJJF/RGK
15-17/5   Elitinstruktörskurs  Uppsala  SJJF

JUNI
24-28/6   Barnsommarläger  Oxelösund  SJJF
24-28/6   A-instruktörskurs  Oxelösund  SJJF
26-28/6   C-instruktörskurs  Oxelösund  SJJF
28/6   Dangradering 3 dan  Oxelösund  SJJF/RGK
28/6-4/7  Sommarläger   Oxelösund  SJJF

OKTOBER
10-11/10  Svartbälteskurs   Bosön   SJJF

DECEMBER
5-6/12   Dangradering 1+2+3 dan Bosön   SJJF/RGK
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Porträttet

Elisabet Leitet

Ålder: 34

Yrke: 
Doktorand i astronomi vid Uppsala Univer-
sitet
Civilstånd: Singel
Bor: Lägenhet i Uppsala
Klubbar: 
1991-2002, Göteborgs Ju-jutsu 
Klubb (GJJK) 
2002 - 20??, Uppsala Ju-jutsuklubb 
(UJJK)
Grad: 3 dan
Favoritteknik: 
Har alltid varit svag för bensvep, 
så roligast är nog ko soto gari och 
ko uchi gari. Några andra effektiva 
favoriter är annars uke otoshi, kote gaeshi 
och ude osae.
Varför började du med ju-jutsu? 
Det var en granne som berättade att han 
skulle börja. Jag hade inte en aning om vad 
ju-jutsu var, men efter att ha läst foldern så 
visste jag att detta var något jag skulle börja 
med. Det lät spännande och lite mystiskt 
med en sport från fjärran östern där man ge-
nom att utnyttja motståndarens kraft skulle 
lyckas övermanna honom.
När och var började du?
Hösten 1991 i GJJK
Varför fortsatte du?
Konstig fråga. Efter första passet fanns det 
inget annat alternativt. Ju-jutsu var, och är, 
en passion!
Vad gör du förutom ju-jutsu?
Löptränar, hellre långt än snabbt och undvi-
ker helst asfalt. Tränar lite Friskis & Svettis 
också, upphör aldrig förundras över deras 
kompetens, energi och styrka. Vilka arm-

hävningar! Ska faktiskt börja en crawl-kurs 
snart också, det är något jag velat lära mig 
länge.
Uppdrag inom ju-jutsu:
Började instruera 1993 i GJJK, hade min 
första grupp och gick barnkurs för Lillen i 
Järfälla 1994. Sedan 2006 är jag A instruk-
tör, och instruerar för tillfället 1 dan gruppen 

i UJJK. Har även instruerat några 
förbundsläger: Barnsommarlägret i 
Löttorp 2002, Barnsommarlägret i 
Bureå 2006, Påsklägret 2008 och så 
blir det ju nu till påsk igen. Var med 
i uppvisningsgruppen i anslutning 
till 100-års jubileumet förra året. 
Hur vill du att vår ju-jutsu ska se 
ut i framtiden?

Jag tycker systemet vi har idag är väl ge-
nomarbetat och logiskt uppbyggt, och det är 
väldigt tacksamt att instruera. Mer oroande 
är att det finns en stark trend att folk har 
mindre tid för ideell verksamhet. Jag tror 
det är viktigt att klubbarna verkligen upp-
märksammar den insats som deras instruk-
törer och andra funktionärer gör, för utan 
dem kan inte verksamheten fortsätta som 
den ser ut idag. Jag hoppas även att ju-jutsu 
kan fortsätta vara tillgängligt för den breda 
massan oavsett ålder och kön, och att det 
snart kommer finnas kvinnor i befattningar 
där det idag saknas, t.ex. som utbildare och 
i RGK. 
Bästa ju-jutsuminnet?
Alla mina tre dan-graderingar har varit oer-
hört starka upplevelser, och kommer alltid 
ha en speciell plats i mitt hjärta. Det går inte 
att beskriva, måste upplevas!
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Vernissage för
Ju-jutsu i Köping

Utställning

De sista två veckorna innebar ett försvarligt 
antal övertidstimmar för att hinna bli klar i 
tid. När Tobias Back och jag intervjuades 
av Västra Mälardalens Television någon 
dag innan invigningen lös vår trötta blekhet 
genom TV-skärmen. 
 Trots dessa näst intill panikartade två 
veckor inföll sig lugnet då vi insåg att vi 
var klara – en halvtimme innan vernissa-
gens början. Nästan 60 personer bevittnade 
utställningens första dag. Efter mitt inled-
ningstal adresserade Tobbe publiken, däref-
ter gav Jan Malmstedt åhörarna en lektion i 
ju-jutsuhistoria.
 Sedan var det tid för den högst improvi-
serade uppvisningen. Mattor lades ut och vi 
bytte om. Till vår stora glädje var det många 
av besökarna som inte har tränat ju-jutsu. 
För dessa blev det en intressant upplevelse 
att se att man inte behöver slå ihjäl sig när 
man dunsar i backen efter en harai goshi. Vi 

visade ledtekniker, kast, ne waza samt slag 
och spark.
 När kvällen infann sig gick vi ut och åt, 
tillsammans med några medlemmar från 
Ju-jutsu Kai Köping och Ju-jutsu Kai Enkö-
ping. En god avslutning på en god kväll.

Michael Rosendahl

Foto: Jan Malmstedt
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Kurser

C-instruktörskurs
på Lidingö

C-instruktörskurs på Lidingö 
slog rekord.
3 nya C-instruktörer blev resultatet då 
SJJF anordnade en C-instruktörskurs på 
Lidingö den 21-23/11 2008. Med detta 
har nu den kurs med minst antal deltagare 
genomförts i SJJF:s historia.
 En vecka innan kursstart var sex del-
tagare anmälda och klara. Smärtgränsen, 
ekonomiskt, var nådd men att ställa in en 
kurs är som att stå och steka bacon i bar 
överkropp. MAN GÖR DET INTE. 
 Under de sista dagarna innan kursen 
hann två av deltagarna lämna återbud. 
Endast två klubbar var nu representerade på 
deltagarlistan. Vid kursstart visade det sig 
att endast en klubb verkligen dök upp. Ola 
Johansson från Oskarshamn hade anmält 
tre blåsnören till kursen, och samtliga dök 

upp. 
 Tre deltagare. Tänk positivt. Nu kör vi. 
Så gick tankarna och vi tänkte positivt och 
vi körde. 
 Resultatet: Tre med god marginal god-
kända C-instruktörer som fått en skräddar-
sydd C-kurs. Fördelarna med få deltagare 

var flera: Jag kunde lägga 
mer fokus på vad de som 
individer behövde lära sig 
mer av, jag som kursleda-
re fick tillfälle att verkli-
gen rå om mina deltagare 
och det var mer lätt att se 
när de behövde rast. 
 Precis innan kursstart 
funderade jag intensivt 
över hur detta skulle gå. 
Direkt efter kursavslut 
tänkte jag: Det här gick ju 
bra, det också.
Stefan Forsman
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Familjen

Familjen Billger

Tidningen Ju-jutsu Kai ställde några frågor 
till Monica Billger, den tränande mamman 
som blev aktivaste elev på sommarlägret i 
Emmaboda 2008.

Varför började Du med ju-jutsu?
För 7,5 år sedan började Adam i Göteborgs 
JJK, ett år senare ville lillasyster Sofia ock-
så börja. Vi hittade då den ganska nystar-
tade klubben Shindo i Mölndal som låg nära 
hemma. Martin och jag var med på en pro-
va-på för föräldrar i Shindo och jag tyckte 
verkligen det var superkul att brottas runt 
på mattan med all papporna. Men vi började 
inte då, utan ca 2 år senare, när Adam bytt 
över till Shindo och tränarna tjatat tillräck-
ligt mycket på oss. Och så var också vi fast. 
Det var suveränt att träna allihop samtidigt. 
Och det blir ju bara roligare och roligare. 
Jutsun tar en större och större del av vår tid, 
fler träningspass per vecka och fler och fler 
läger. Shindo är en härlig klubb med bra 
stämning och blandade åldrar. Det är kul att 
se klubben utvecklas.

Var det kul att ”spöa” barnen på som-
marlägret och bli aktivaste elev?
Så klart att det var, men jag blev väldigt 
förvånad att jag fick medaljen. Jag körde på 
stenhårt hela veckan, först började endor-
finkickarna dugga, sedan kom ett konstant 
rus och till slut kunde jag  inte få  nog av 
att bli kastad i mattan. Lite märkligt efter-
som jag kan vara rätt trögstartad i vanliga 
fall på passen och tränar ofta käkmusklerna 

bättre än andra muskler. Men det var så kul 
på sommarlägret och äntligen började  tek-
nikerna fungera bättre. Det är ju något med 
kaxiga blåbälten.

Sonen Adam tog 1:a dan i december
Det var ju jättekul, så klart. Förutom Adam, 
så tog ju också Dan och Anna svart. Så nu 
har vi 3 svartbälten i klubben.  Nu väntar vi 
på att Hanna och Sofia blir gamla nog att gå 
upp de också.

Vilka är Dina framtida mål?
Svart före 50 är tanken och det känns om-
växlande nåbart och omöjligt. Man måste ju 
tänka ett bälte i taget och det självklara nu 
är att lyckas med det bruna till sommaren. 
Men sedan verkar de ju ha alldeles särskilt 
kul i +2 dan-gruppen på lägren… men så 
långt bort kan jag inte ens tänka. Det finns 
ju andra kul saker att sikta på också. Jag ska 
på C-instruktörskurs  i februari och har ock-
så börjat fundera på om det inte vore väldigt 
roligt att bli domare. Både Adam och Sofia 
har tävlat en del och kommer att göra det 
mer framöver.  

Familjen
Martin, 2 kyu, forskare som jobbar på Ast-
razeneca, Monica, 2 kyu, forskare och lära-
re på Chalmers Arkitektur, Adam, 1 dan, går 
på idrottslärarlinjen i Göteborg och Sofia, 1 
kyu, idrottsinriktning ju-jutsu på gymna-
siet och vill ta svart så fort bara åldern (och 
RGK) tillåter det!
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Familjen

Annons

Svenska Ju-jutsuför-
bundet har tecknat avtal 
med Konica-Minolta på 
en CF5001 färglaser/
färgkopiator med hög 
kapacitet och kvalitet.
Svenska Ju-jutsuför-
bundet har sedan 1999 
haft ett gott samarbete 
med Konica-Minolta 
vad gäller både färg-
skrivare, kopiatorer och 
kameror.

Martin, Sofia, Monica och Adam.
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Missa inte tillfället att få träna för Sveriges 
bästa ju-jutsuinstruktörer 
 Alla som har 3 dan och högre kommer 
dessutom att få träna i en egen grupp. 
 Under fredagen och lördagen kommer det 
att genomföras dangradering till 4:e och 5:e 
dan.

Endast 600 platser. Boka i god tid.

Tid:   Lägret startar fredag 10/4 2009 klockan 
12.00 exakt. Var ombytt i gi på mattan i 
god tid. Lägret avslutas måndag 13/4 2009 
klockan 13.00.

Plats:     Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 25, 
Linköping.

Pris:     Träningsavgift 600 kronor.  
Avgiften betalas vid lägerstarten eller klubbvis 
före lägret till pg 66 05 65-3.

Anmälan:     Kan ske redan nu till Anders 
eller Lotta Bergström. 
E-post:   pasklager@ju-jutsu.se
tel. 076-773 40 33.

35:e året i Linköping

PÅSKLÄGER   10 - 13/4 2009

Deltagare:    Alla bältesfärger är välkomna.

Träning:    Alla kan träna upp till 13 pass 
under påsklägret.

Logi:  Övernattning kan ske i skolsalar 3 
nätter för 120 kr eller 40 kr/natt. Medtag 
liggunderlag. 

 Övernattning kan även ske på hotell:
First Hotel, Linköping, Storgatan 70-76.

Enkelrum  460 kr/natt ,inkl. frukost.
Dubbelrum 370 kr/natt/person, inkl. fru-
kost.

 Betalning av hotell sker vid lägerstarten 
eller klubbvis före lägret till pg 66 05 65-3. 
Hotellbokning  kan ske redan nu till Anders 
eller Lotta Bergström.
E-post:   pasklager@ju-jutsu.se
tel. 076-773 40 33.

Första Påsklägret i Linköping 1974.

Trettiofemte Påsklägret i Linköping 2008.
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Bertil Bergdahl   Hans Greger  Ulf Bäckström 

Anders Bergström

Ola Sunding

 Tony Hansson Ola Johanson

Karin ErssonStefan Forsman

Elisabet Leitet

Kurt Durewall

Välkomna

Instruktörer Ju-jutsu Kai
Hans Greger 10 dan stilchef
Bertil Bergdahl 7 dan riksinstruktör
Ulf Bäckström 7 dan riksinstruktör
Anders Bergström 6 dan riksinstruktör
Tony Hansson 6 dan riksinstruktör
Ola Johanson 6 dan riksinstruktör
Stefan Forsman 4 dan förbundsinstruktör 
Karin Ersson 4 dan förbundsinstruktör
Anna Gimlander 3 dan A-instruktör 
Elisabet Leitet 3 dan A-instruktör
David Gülger 3 dan A-instruktör
Ola Sunding 3 dan A-instruktör
Susanna Fredriksson 3 dan A-instruktör
Ludvig Johansson 2 dan A-instruktör

Gästinstruktörer
Kurt Durewall 10 dan jiujitsu
Rob Haans  5 dan jiu jitsu
2 ggr Europamästare, 3 ggr världsmästare

David Gülger

Ju-Jutsu
på högsta nivå

Anna Gimlander

Susanna Fredriksson Ludvig Johansson
Självförsvarsträning, Påsklägret i Linköping 2008.

Rob Haans



– �� –

Ju-Jutsu VM

Jag hade förmånen att få titta en del på 
världmästerskapen i ju-jutsu som hölls i 
Baltiska hallen i Malmö 28-30 november 
2008. Detta tack vare att Svenska Ju-jut-
suförbundet arrangerade en dangradering i 
Malmö den 28/11 samt att förbundet hade 
en utställning i Baltiska hallen i samband 
med VM. 
 Själva VM-arrangemanget var superbt 
ordnat och fungerade mycket bra. Jag pas-
sade på att intervjua arrangemangsgenera-
len Gunnar Hoffsten om hur han uppfattade 
det hela. Hur tycker Du att det har gått med 
arrangemanget? Gunnar, Jag tycker att det 
har gått mycket bra, bara några småsaker 
vi var tvungna att fixa. Jag ser att Du har 
många medarbetare, hur många är det som 
hjälper till? Gunnar, Vi har mycket god 
hjälp av Malmö Ju-jutsuklubb och dess 

Ju-jutsu VM
i Malmö

medlemmar samt en hel del frivilliga från 
flera olika klubbar i landet. Det hela ver-
kar väl genomtänkt, är det Du som dragit 
det tunga lasset? Gunnar, Nej jag har delat 
ansvaret med Petra Fluor samt att vi har 
varit många personer inblandade, jag har 
fungerat som koordinator och hållit koll på 
att ingenting glöms. På det praktiska planet 
i hallen har Emil Andersson från Malmö 
Ju-jutsuklubb gjort ett fantastiskt jobb med 
alla sina medarbetare, allt har fungerat ut-
märkt. Är Du nöjd med publiksiffran? Gun-
nar, Nej jag hade förväntat mig ca. 500 per 
dag men så blev det inte, vi nådde bara som 
bäst 400 under lördagen. De andra dagar-
na var det mindre. Vågar jag påstå, förutom 
publiksiffra, att Du är väldigt nöjd med ar-
rangemanget? Gunnar, Ja, det är jag, väl-
digt nöjd. 
 Detta VM blev en fin avrundning av vårt 
100-årsfirande under 2008. Kan det bli bätt-
re med tanke på tre brons- och två guldme-
daljer till Sverige, som nationsmässigt blev 
tredje bästa land.
Hans Greger
De svenska duodamerna vinner över Italien.
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Ju-Jutsu VM

I samband med VM hade Svenska Ju-jut-
suförbundet en utställning om ju-jutsuns ut-
veckling under 100 år samt visning av alla 
våra instruktionsböcker och instruktörs-
kompendier. Det var jag, Anders Bergström 
och Oskar Bergdahl som byttes om att be-
manna utställningen.
 En stor nyhet var att vi kunde presen-
tera vår systembok på engelska. Det var 
många länder som var intresserade att köpa 
den. USA:s representant ansåg att boken 

var en av de allra bästa på marknaden. De 
två rumänska delegaterna var mycket impo-
nerade av det svenska systemet och vill ha 
alla böcker översatta till engelska. De var 
även och tittade på dangraderingen på fre-
dagkvällen och sa att det var det bästa de 
hade sett och ville ta efter vårt graderings-
sätt och ceremonier. Även fler andra länder 
visade stort intresse för vårt ju-jutsusystem. 
Vi fick sälja 12 av våra vanliga böcker un-
der utställningstiden.
Hans Greger

Linda Lindström var först med att ta hem 
en guldmedalj i klassen -55 kg redan vid 
fredagens tävlingar. Det var en ruskigt spän-
nande match som stod lika nästan ända fram 
till slutet. Med mindre än 8 sekunder kvar 
smäller Linda in två ippon, sekunden senare 

var hon världsmästare i ju-
jutsu. Det var mycket starkt 
gjort och Linda var mer än 
väl värd denna mästartitel.
Grattis från hela Svenska 
Ju-jutsuförbundet.
Hans Greger

Linda Lindström på pallen. Foto: DW.
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Ju-Jutsu VM

Det svenska duo-mix-laget, Liza Karlsson 
och Jesper Kedjevåg fick en härlig avslut-
ning på sin 8 år långa karriär som mix-lag.
Så sa Jesper när jag grattade paret till guld-
medaljen. Det är så man toppar sin täv-
lingsbana. Jag såg deras första match mot 
Danmark som de vann komfortabelt och jag 
anade att de skulle vinna fler matcher. 
 Jag har aldrig sett Jesper och Liza så 
otroligt bra som vid detta VM. För att bli 

Det svenska kampgänget skrapade ihop 
tre bronsmedaljer. Bra gjort.
Damer -62 kg Jessica Tanzilli Jansson, brons.
Herrar -77 kg Johan Ingholt, brons.
Herrar +94 kg Ville Ilola, brons.

Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg i sin första match som gick mot Danmark.

Vår sponsor SBI Sport AB sponsrade även ju-jutsu VM 
och hade en monter där de sålde myckt varor.

så otroligt bra krävs otroligt mycket träning 
och det har Liza och Jesper lagt ner för att 
kunna ha målet inställt på guldmedalj. Och 
de lyckades. Liza och Jesper är nu det bästa 
duo-lag vi någonsin haft i Sverige.
Hans Greger

Jesper Kedjevåg och Liza Karlsson nyblivna världs-
mästare i ju-jutsu. Foto:Ulph Karlsson
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Ju-Jutsu VM

Svenska Ju-jutsuförbundets uppvisnings-
grupp uppträdde på ju-jutsu VM i Malmö. 
Uppvisningen skedde på lördag eftemiddag 
efter en paus i tävlingarna.
 Gruppen består av Karin Ersson, Upp-
sala JJK, som är  gruppchef samt Mats Ers-
son, Uppsala JJK, Johan Landgren, Älvsjö 
JJK, Cecilia Kemi, Älvsjö 
JJK, Ludvig Johansson, 
Luleå JJK och Thomas 
Lundqvist, Uppsala JJK.
 Det tråkiga var att fle-
ra ur publiken hade gått så 
det var inte så många som 
fick njuta av gruppens 
lustigheter och finesser. 
Uppvisningen innehöll 
flera olika senarier om hur 
det kunde gå till i verklig-
heten samt ett flertal rik-
tigt bra ju-jutsutekniker.
Hans Greger

Uppvisningsgruppen: Mats Ersson, Karin Ersson, Johan Landgren, Cecilia 
Kemi, Ludvig Johansson och Thomas Lundqvist.

Gedigen ihopbuntning av ett gäng busar.

Ludvig Johansson kastar Karin Ersson upp ur bild.
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Nya dangrader

Dangradering
i Malmö

Riksgraderingskommittén, RGK, höll dan-
gradering i Malmö fredagen den 28/11 
2008. Det var 13 stycken som testade till 
1:a dan och 3 stycken till 2:a dan. Samtliga 
klarade graderingen och RGK gratulerar.
RGK bestod denna gång av Hans Greger, 
Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 1:a dan
Alexander Ekvall Malmö JJK
Fredrik Zackrisson Malmö JJK
Spjalle Joelsson Malmö JJK
Jon Hasselgren Malmö JJK
Anna Ahlerup Malmö JJK
Joanna Libertson Malmö JJK
Kent Sundell Malmö JJK
Henrik Kristensson Malmö JJK
Christer Tjernqvist Eslövs BK
Mikael Novén Budo Höör IF
Henrik Håkansson Malmö JJK
Hugo Kollert Malmö JJK
Per Skog  Budo Höör IF

Godkända till 2:a dan
Camilla Håkansson Malmö JJK
Cecilia Svensson Malmö JJK
Linus Nilsson Upplands Bro BK

Nya 1:a dan. Bakre rad: Henrik Håkansson, Mi-
kael Novén, Christer Tjernqvist, Kent Sundell, 
Alexander Ekvall, Fredrik Zackrisson, Henrik 
Kristensson.
Främre rad: Spjalle Joelsson, Joanna Libertson, 
Anna Ahlerup, Jon Hasselgren.

Nya 2:a dan. Linus Nilsson, Camilla Håkansson, 
Cecilia Svensson.

Nya 1:a dan. Hugo Kollert, 
Per Skog.
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Nya dangrader

Dangradering 
på Bosön

Riksgraderingskommittén, RGK, höll dan-
gradering på Bosön lördagen och söndagen  
den 6-7/12 2008. Det var 24 stycken som 
testade till 1:a dan, 8 stycken till 2:a dan 
och 3 stycken till 3:e dan. Samtliga klarade 
graderingen och RGK gratulerar.
 RGK bestod denna gång av Hans Greger, 
Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Godkända till 1:a dan
Sofia Stenler Älvsjö JJK
Pontus Joelsson Älvsjö JJK
Bo Granlund Älvsjö JJK

Nya 1:a dan. Bakre rad: Oscar Rosenblad, Martin Saegebrecht, Nicklas Ringqvist, Bo Granlund, Sofia Stenler, 
Pontus Joelsson. Sittande: Johan Norgren, Tulle Kallin, Jill Johansson, Leif Lundstedt, Johanna Lannerstedt.

Nicklas Ringqvist Älvsjö JJK
Johan Norén Örebro BK
Oscar Rosenblad Örebro BK
Tulle Kallin Barkarby JJK
Martin Saegebrecht Kista JJK
Leif Lundstedt Östersunds BK
Jill Johansson Östersunds BK
Johanna Lannerstedt Östersunds BK
Mikael Arvidsson Nybro JJK
Magnus Andersson Nybro JJK
Sandra Christensen Nybro JJK
Kim Joelsson Nybro JJJK
Anna Wallin Nybro JJK
Christer Lansenheim Göteborgs JJK
Dan Isaksson Göteborgs JJK
Lina Östberg Kalmar BK
John Gustavsson Borgholms BK
Pernilla Olsson Kalmar BK
Rebecca Olsson Kalmar BK
Adam Billger JJK Shindo, Mölndal
Anna Eliasson JJK Shindo, Mölndal
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Nya dangrader

Godkända till 2:a dan
Charlotte Danielsson Linköpings BK
Quyen Duong Oskarshamns JJK
Lien Ngo  Oskarshamns JJK
Olof Höljfors Nässjö KS
Linda Grundahl Forshaga JJK
Anders Bergström Forshaga JJK
Hamid Movaffaghi Göteborgs JJK
Fredrik Sjödin Östersunds BK

Nya 1:a dan. Bakre rad: Mikael Arvidsson, Magnus 
Andersson, Sandra Christensen, Kim Joelsson, Anna 
Wallin. Sittande: Adam Billger, Anna Eliasson.

Nya 1:a dan. Bakre rad: John Gustavsson, Rebecca 
Olsson, Pernilla Olsson, Lina Östberg. Sittande: 
Christer Lansenheim, Dan Isaksson.

Nya 2:a dan. Bakre rad: Olof Höljfors, Charlotte 
Danielsson, Fredrik Sjödin, Linda Grundahl, Anders 
Bergström. Sittande: Hamid Movaffaghi, Quyen Du-
ong, Liem Ngo.

Nya 3:e dan. Anders Wirén, Magnus Knutström, An-
ders Larsson.

Godkända till 3:e dan
Anders Wirén Högdalens BK
Magnus Knutström Oskarshamns JJK
Anders Larsson Umeå BK
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Sponsorer

Svenska Ju-jutsuförbundet har idag följan-
de sponsorer: SBI Sport AB (Budo-Nord), 
Konica Minolta, Take Off reklambyrå och 
Lidingökopia.
 Dessa sponsorer har på olika sätt bidra-
git till att minska förbundets utgifter. SBI 
genom att ge provision på allt som de säljer 
till förbundets klubbar, Konica Minolta med 
att sänka kostnaderna för vår digitaltryck-
maskin, Take Off genom att producera för-
bundets nya hemsida till mycket reducerad 
kostnad samt Lidingökopia med att skänka 
två roll ups med tryck.

Fler sponsorer är välkomna. 
Kontakta Svenska Ju-jutsuförbundet. 

kansli@ju-jutsu.se

Riksgraderingskommittén. Annons
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Jubileumsböcker

Jubileumsböcker

Med anledning av jubileumsåret har fem 
historiska böcker producerats. Allt känt ma-
terial mellan 1970 och 2008 som spänner 
över allt som hänt inom vår ju-jutsu. Det är 
Svenska Ju-jutsuförbundets stilchef Hans 
Greger som forskat fram all tillgänglig fakta 
under denna period.
 Böckerna innehåller tusentals namn på 
de som bland annat gått CBAE,barnkurser, 
alla som tagit dangrad, påsk och sommarlä-

ger, alla som suttit i förbundsstyrelsen samt 
allt vad stilchefen har varit med om inom 
ju-jutsu med mera. Alla böcker är spiral-
bundna och tryckta av Svenska Ju-jutsuför-
bundets digtaltryck.
 Böckerna kan beställas från förbunds-
kansliet och kommer att levereras under 
februari-mars 2009. Se till att Dina  klubb-
medlemmar kan sin ju-jutsuhistoria.
 Planen är att förbundet fortsättningsvis 
skall utkomma med en årlig kompletterings-
skrift för varje kommande år med samma 
typ av uppdaterat innehåll.

Styrelser, trycksa-
ker m.m.

Instruktörskurser, Påsk- och som-
marläger.

Dangraderade. Stilchefen Hans 
Gregers ju-jutsu.

250 kr 250 kr 225 kr 225 kr 250 kr

Du kan  även beställa alla fem böckerna till paketpris 900 kr. Du som har tränat några år 
finns nog med i åtminstone en eller två böcker. Passa på att skaffa Dig vår Svenska Ju-jut-
suhistoria från 1970 och fram till idag. Du är väl med?

Svenska Ju-jutsuförbundet har även tagit fram en bok om alla ingåen-
de tekniker i graderingssystemet där Du kan pricka av vilka tekniker 
Du tränar med Din grupp eller vilka tekniker Du tränar själv till Ditt 
nästa bälte eller under gällande termin. Beställ från Svenska Ju-jutsu-
förbundets kansli. 50 kr/st. Vid köp av 10 och fler, 40 kr/st.
Finns för beställning redan nu.

Träningsboken.

Nya träningsboken
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Läger

Träningsläger
i Östersund

Ju-Jutsumaraton i Östersund

Lördagen den 18:e oktober 2008 höll Ju-
Jutsusektionen i Östersunds Budo Kai ett 
maratonläger. Träningen började klockan 
10 på förmiddagen med ett gemensamt löp-
pass i området kring dojon och därefter följ-
de sex intensiva och svettiga träningspass. 
Lägret pågick till klockan sex på kvällen 
och under dagen hann vi bland annat med 
ett kastpass, ne-waza, vapenpass och även 
en timmes slag- och sparkpass med en inlå-
nad instruktör från klubbens karatesektion. 
De övriga passen hölls av Östersunds Budo 

Kais ordförande, tillika en av lägrets ar-
rangörer, Kent Edman 3:e dan. 
 Detta var det andra maratonlägret i klub-
bens regi och det som gör det så speciellt är 
att alla passen körs i en följd. Fem minuters 
paus har lagts in mellan passen och därefter 
kliver alla upp på mattan och svettas och har 
roligt tillsammans igen. Detta koncept ver-
kar uppskattas av eleverna och ger en bra 
samhörighet i klubben. 
 På lägret är alla bältesfärger givetvis väl-
komna och det är gratis att vara med. Klub-
ben bjöd på mackor och dryck och frukt så 
att alla skulle orka med hela dagen och på 
kvällen gick allesammans ut och åt ihop. 
 Vi planerar att fortsätta köra ett av dessa 
läger per termin framöver, men för denna 
gång vill vi tacka instruktörer och medver-
kande för en rolig och lärorik dag.

Johanna Lannerstedt
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Detta händer

  

Påskläger i Linköping
10-13/4 2009

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan kan ske redan nu till Anders eller 
Lotta Bergström, 
E-post: pasklager@ju-jutsu.se  
tel. 076-773 40 33.

CBAE-kurs
21-22/3 2009

på Bosön
Anmälan sker klubbvis eller enskilt 
senast 20/2 2009 till Hans Greger.
08-7671450. E-post: kansli@ju-jutsu.se
Anmälan skall  innehålla namn, grad, 
klubb samt boende (Bosön eller privat).

  

  

Årsmöte
22/3 2009
på Bosön

Svenska Ju-jutsuförbundet kallar med-
lemsklubbarna till årsmöte på Bosön den 
22/3 2009 klockan 14.00. Fullmakts-
granskning börjar 13.30. 
Rösträtt har de klubbar som rapporterat 
antal medlemmar och betalt årsavgiften 
före den 15/2 2009.

C-Instruktörskurs
13-15/2 2009

i Lund
Anmälan till e-post christian.pendle-
ton@gmail.com innehållande namn, 
grad, klubb, kontaktperson, kost och 
logi. Kursledare: Riksinstruktör Anders 
Bergström 6 dan. Medtag: Gi, ju-jutsu-
pass, D-kompendium, dauer-binda
systembok, instruktörshandledning.

Vår-monet
14-15/3 2009

i Nybro
Barnläger i Nybro ju-jutsuklubb. Anmä-
lan till Henrik Andersson 070-524 87 68

Sommarläger
 i Oxelösund
28/6-4/7 2009

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan kan ske redan nu till e-post:
ulrika.bremer@ju-jutsu.se

A-instruktörskurs
 i Oxelösund
24-28/6 2009

Krav: minst 1:a dan och B-instruktör.
Anmälan kan ske redan nu till 
e-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Barnsommarläger
 i Oxelösund
24-28/6 2009

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan kan ske redan nu till Tobias Back 
tel. 070-367 27 08
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Nu finns SJJF:s märke 
som broderat tygmärke.
Du kan köpa det på klub-
ben för 50 kr. Om Du vill 
ha märket på gin skall det 
sitta på vänster bröst.

Klubblistan

Alingsås JJK
Avesta JJK
Barkarby JJK
Bjästa JJK
Björkstadens JJK
BK Nord, Gällivare
BK Tomoe, Kiruna
BK Yoi Mullsjö
Bodens Bushido center
Borgholms BK
Borlänge JJK
Borås Ju-jutsu Kai
Budo Höör IF
Bygdeå JJK
Bålsta JJK
Båstads BC
City JJK Luleå
Eksjö BK
Emmaboda JJK

Enköpings JJK
Eskilstuna JJK
Eslövs BK
Forshaga JJK
Göteborgs JJK
Haparanda Ju-jutsu Kai
Hudiksvalls JJK
Hylte JJK
Högdalens BK
JJK Samuraj,Jönköp.
JJK Shindo, Mölndal
Ju-jutsu Kai Enköping
Ju-jutsu Kai Köping
Ju-jutsu Kai Nyköping
Kalmar BK
Kiritsu  JJ Vellinge
Kista JJK
Kungsbacka JJK
Leksands JJK

Följande 88  klubbar är anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet och Ju-jutsu Kai.

Lidingö JJK
Lidköpings JJK
Linköpings BK
Ljungby JJK
Luleå JJK
Lunds JJF
Lödde JJK
Malmö JJK
Malungs JJK
Mora JJK
Mönsterås JJK
Norrahammars JJSF
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nässjö KSK
Olofströms JJK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå JJK

Information om klubbarna finns på vår hemsida.   www.ju-jutsu.se

Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Sisu-dojo Malmö
Skellefteå JJK
Solna JJK
Sundsvalls BK
Södertälje JJK
Tanums JJK
Tenchi Ju-jutsu
Timrå JJK
Trelleborgs Budokai
Tyresö Judo & JJK
Täby JJK
Umeå KC
Umeå JJK
Upplands Bro BK
Uppsala BK
Uppsala JJK

Vadstena JJK
Vansbro JJK
Varbergs JK
Wernamo JJK
Värö BK
Västerås JJK
Växjö JJK
Ystads BK
Älvsjö JJK
Örebro JJ Kai
Örnsköldviks JJK
Östersunds BK

Förbundsinfo

Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte
Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse vill på-
minna alla medlemsklubbar att rapportera 
medlemsantal och betala förbundsavgiften.
Allt skall vara Svenska Ju-jutsuförbundet 
tillhanda senast 15 februari för att klubben 
skall få rösträtt på kommande årsmöte den 
22 mars 2009 på Bosön. 

Mondiplom, monpass
Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har be-
slutat att höja avgiften för mondiplom och 
monpass från 10 kr till 20 kr/styck att gälla 
från 2009-01-01. Orsaken är att tryckkost-
naden knappt täcker intäkten.

B-instruktörskurs
 i Örebro

24-26/4 2009
Krav: minst 1:a kyu och C-instruktör
Anmälan till Jonas Sinnerstad tel. 073-314 
14 95, jonas.sinnerstad@home.se
B-licensförlängning 24/4 2009.
Kursledare: Riksinstruktör Anders Berg-
ström 6 dan. Medtag: Gi, ju-jutsupass, 
D- och C-kompendium, dauer-binda
systembok, instruktörshandledning.

C-Instruktörskurs
26-28/6 2009 i Oxelösund
Anmälan till e-post: hans.greger@ju-
jutsu.se innehållande namn, grad, klubb,  
kost och logi. Kursledare: Förbundsin-
struktör Stefan Forsman 4 dan. Medtag: 
Gi, ju-jutsupass, D-kompendium, dauer-
binda, systembok, instruktörshandled-
ning.
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Beställ genom Din klubb

Svenska Ju-jutsuförbundet 
rekommenderar

Dräkter, Bälten, 
Skydd,

Övrig budomateriel 

Beställ direkt från SBI Sport AB

SBI Sport AB, Staffanstorpsvägen ��5, �3� 9� ARLÖV
Tel: 040-94 88 88. www.sbisport.se

Ju-jutsuförbundets egen försäljning 
för alla medlemsklubbar

KANSLI
Svenska Ju-jutsuförbundet, Larsbergsvägen ��, �8� 39 Lidingö

Tel. 08/73� 70 00.  Fax. 08/73� 70 05.  E-post: kansli@ju-jutsu.se

Systemboken
Trådbunden
Spiralbunden

Kataboken
Spiralbunden
 

Monboken
Trådbunden
Spiralbunden

Teknisk instruktörshandledning
Trådbunden

 graderingskort
ju-jutsupass
mondiplom
monpass

böcker
pins

t-shirt
märken

badlakan


