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Ordföranden 
har ordet

Senast vi sågs i denna spalt avslutade jag 
med att påminna om det kommande påsk-
lägret. Och nog kom påsklägret med storm-
steg. Nu är det redan överstökat och vi går 
vidare mot nya äventyr.
 Jag tänkte dock hålla mig kvar vid just 
påsklägret ett stund. Jag har lyssnat och ta-
git åt mig av allt jag har hört. Den absoluta 
majoriteten har varit mycket positiva och 
ansett att det var ett av de bästa påskläger de 
varit på. Detta tar vi åt oss av men vi får inte 
nöja oss med detta, vi skall bli ännu bättre. 
Ett stort tack till Anders Bergström och hans 
familj som för första gången arrangerade 
påsklägret. Och det blev succé direkt. Själv 
hade jag ansvaret för alla instruktörer och 
såg till att de fungerade på bästa sätt.
 Här släpper jag påsklägret och går över 
till vår verksamhet i framtiden. Här finns 
många frågor som kräver svar. 

* Hur ser vår verksamhet ut om 10 år? 

* Vad krävs för att vi skall öka antalet  
   medlemmar? 

* Hur skall vi utveckla vårt ju-jutsusystem     
   så det passar till verkligheten om 10 år?
 
 Detta är bara några frågor som vi måste 
ta itu med, och detta har vi redan påbörjat 
genom att tillsätta en projektgrupp med Tony 
Hansson som projektledare och med mig 

själv och Anna Gimlander som medhjälpare. 
Projektet skall mynna ut i en framtidskonfe-
rens den 12-13 september 2009. Jag hoppas 
verkligen att vi skall komma fram till många 
realistiska förslag som vi snarast skall ge-
nomföra. Som den vidsynta projektgrupp vi 
är (tycker vi) vänder vi oss till alla medlem-
mar som har någon idé som kan hjälpa oss 
på vägen till framtiden. Jag vill se hela vår 
organisation som öppen och lyssnande. Jag 
tror att det är enda sättet att få så många som 
möjligt engagerade i vår verksamhet.
 En bra organisation behöver både idé-
sprutor, ideologer, framtidssträvare men 
utan genomförare spricker allt. Genomför-
are är ofta de som får det tunga arbetet men 
utan de andra blir det som vanligt ingenting. 
Alltså, alla behövs för att fastställa en inrikt-
ning för vårt förbund. Räds icke framtiden. 
 Även denna gång avslutar jag med en 
påminnelse. Någon vecka efter påsklägret 
åkte förbundskassören Bertil Bergdahl och 
jag till Oxelösund tillsammans med Conny 
Magnusson. Vi träffade rektorn och en vakt-
mästare som visade oss runt i skolan och i 
idrottshallen. Vår bedömning är att det blir 
ett riktigt bra sommarläger i Oxelösund. 
Skolan ligger nära Oxelösunds centrum och 
flera badplatser. Det är även en bra skola 
för logi och kursverksamhet. Vi har ju både 
A-kurs och C-kurs samtidigt med barnsom-
marlägret. Man kan gå direkt från skolan 
till idrottshallen utan att gå ut. Synnerligen 
praktiskt om det mot all förmodan skulle 
regna någon timme.

MISSA INTE SOMMARLÄGREN

Hans Greger
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Kalendarium

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = riksgraderingskommittén.

DATUM  ARRANGEMANG PLATS  ARRANGÖR 

2009
MAJ
15-17/5   Elitinstruktörskurs  Uppsala  SJJF
16-17/5   Stiltävlingsläger  Göteborg  Göteborgs JJK/SJJF

JUNI
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

SEPTEMBER
12-13/9   Framtidskonferens  ?   SJJF

OKTOBER
10-11/10  Svartbälteskurs   Bosön   SJJF

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

2010
APRIL
2-5/4   Påskläger    Linköping  SJJF
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Porträttet

Ola Sunding

Namn:
Ola Sunding

Ålder:
34

Yrke:
Arbetscoach

Civilstånd:
Gift

Bor:
I ett hus 30 meter från 
Storsjöns strand i Dvär-
sätt, 1,5 mil utanför Öst-
ersund.

Klubb:
Östersunds Budo-Kai

Grad:
3:e Dan Ju-Justu Kai

Favoritteknik:
Vi har många bra tekniker 
i vårat system. Men ska 
man plocka ut några så skulle det nog vara 
kitsami tski, o soto osae och kote mawashi.

Varför började du med ju-jutsu?
Jag var för lat för att träna någonting som 
innebar löpträning, i och med det krympte 
utbudet kraftigt. Under skoltiden var jag all-
tid minst så jag ville nog träna något för att 
stärka självkänslan. Så jag provade mig ige-
nom ett antal kamparter men fastnade till-
slut för ju-jutsu. Vilket berode mest på den 
breda träningen och det funktionella själv-

försvaret. De andra arterna ledsnade jag på 
då alla träningar var i stort sett likadana. 

Vad gör du förutom ju-jutsu?
Tar hand om familjen, utbildar skyddsvak-
ter och utbildar i självskydd.

Hur vill du att vår ju-jutsu ska se ut i 
framtiden?
Ett brett levande system 
med bra självförsvar som 
utvecklas med rådande 
samhällsklimat. En tole-
rant syn på träning och 
utveckling.  

Bästa ju-jutsu minnet:
Min 2:a dans gradering 
samt utnämningen efteråt. 
Det var en enorm kick.

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.
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C-instruktörskurs
i Borlänge

Kurser

Den 31/1 - 1/2 2009 hölls en C-instruktörs-
kurs i Borlänge Ju-Jutsuklubbs nya dojo se-
dan tre år. Kursledaren för helgen var riks-
instruktör Ulf Bäckström från Hudiksvall. 
Deltagarna, som utgjorde den tappra skaran 
på nio personer, bestod av ett härligt gäng 
engagerade tjejer och killar från både norra 
och södra Sverige. 
 Kursen bestod av flera intressanta före-
läsningar som gav upphov till både ny kun-
skap och intressanta diskussioner. Ytterli-
gare ett inslag var de praktiska träningspass 
som var väldigt roliga och ett ypperligt till-
fälle att bli av med det ”spring i benen” som 
jag tror hade smugit sig på en del deltagare 
under teoripassen. Kursgänget uforskade 
även det lokala restaurangutbudet, och jag 
tror att alla var riktigt nöjda med de kulina-
riska läckerheter som Borlänge hade att er-
bjuda, om man bortser från ett visst vitlöks-
bröd som gav upphov till en viss förvåning 
och besvikelse hos några av oss. 
 Kursen avslutade dels med ett prov där 
vi  fick visa att vi verkligen hängt med, men 
även med med de gruppredovisningar som 

bestod av de ämnen som tagits upp under 
helgen. Vi fick bl.a ta del av en föreläsning 
om hur ju-jutsun:s adminstration i Sverige 
ser ut, en presentation om idrottmedicin 
samt en litet skådespel om instruktörskun-
skap. 
 Samtliga deltagare gjorde väldigt bra 
ifrån sig och klarade även det prov som i 
slutändan resulterade i våra C-intruktörsli-
censer! Borlänge Ju-Jutsuklubb vill tacka 
Ulf Bäckström och samtliga deltagare för 
en rolig och mycket professionellt utförd 
kurs och hälsar hela gänget varmt välkomna 
tillbaka i framtiden!

Heli Hietala
Borlänge Ju-Jutsuklubb

Godkända C-instruktörer i Borlänge
Christian Carlsson 2 kyu Hudiksvalls JJK
Gunnar Pettersson 2 kyu Hudiksvalls JJK
Jens Stråhle 1 kyu Luleå JJK
Karl Brehwens 2 kyu Kista JJK
Mattias Qvist 1 kyu Borlänge JJK
Heli Hietala 1 kyu Borlänge JJK
Lizzie Säljgård 2 dan Vansbro JJK
Martin Stenegren 1 kyu Leksands JJK

Godkända C-instruktörer i Lund
Richard Holm 2 kyu Budo Höör IF
Fredrik Svensson 2 dan Lunds JJF
Max Larsson 2 kyu Lunds JJF
Christian Pendleton 2 dan Lunds JJF
Tomas Malmer 2 kyu Lunds JJF
Anne-Louise Eden-
holm-Brink 2 kyu  JJK Samurai, Jönköping
Johan Forsebrand 2 kyu JJK Samurai, Jönköping
Mikael Melin 1 dan JJK Samurai, Jönköping
Leif Norberg 1 dan JJK Samurai, Jönköping
Lotta Emgård 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Monica Billger 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Lars Bremmers 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Victor Mardani 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Jens Erlandsson 2 kyu Borgholms BK
Mats Persson 1 dan Trelleborgs BK
Annika Wäss 1 kyu Trelleborgs BK
Niclas Dahlström 2 kyu Ystad BC
Anna Ramebäck 2 kyu Ystad BC
Johan Gustafsson 1 dan Linköpings BK
Hamid Zaheri 1 kyu Wernamo JJK
Daniel Liljegrn 2 kyu Wernamo JJK
Pär Lindahl 2 kyu Nybro JJK
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Kurser

C-instruktörskurs
i Lund

Den 13-15 februari 2009 blev 22 stycken 
nya C-instruktörer godkända efter tre da-
gars utbildning i Lund. Under ledning av 
Anders Bergström fick vi lära oss om idrot-
tens organisation, få mer budokunskap och 
praktisera undervisningsteknik i dojo. Vi 
blev utbildade i idrottsskador genom att 
linda varandras händer och fötter. Vi vet nu 
också hur näsblod ska behandlas och hur 
man lägger folk i stabilt sidoläge. 
 Det blev en intressant diskussion om hur 
en ledare ska vara och ett svettigt pass där vi 
praktiserade det vi lärt oss i fysiologi. An-
ders Bergström föreläste också om nödvärn 
och lärde oss om anatomi. 
 Kursen avslutades med ett prov vilket 
gjorde alla mycket nervösa. Bergström höll 
oss på halster ganska länge, men när han 

meddelade att alla klarat sig och blivit C-
instruktörer spred lättnaden sig i lokalen. 
 Efter en helg av intensivt lärande fick vi 
också många nya vänner. Minnen från olika 
läger kom fram och idéer utbyttes mellan 
de olika klubbarna. När vi nöjda och glada 
åkte hem till respektive stad fulla av ny in-
spiration och en erfarenhet rikare såg man 
fram emot att få visa sina elever vad man 
lärt sig.

Vi ses på påsklägret! 
Anna Ramebäck, YBC

Anders Bergström undervisar.
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Kurser

B-instruktörskurs
i Örebro

B-kurs i Örebro den 24-26/4 2009.
 Med mersmak efter Påsklägret 2009 
åkte MJJKs finest (jag och Kim) till Öre-
bro på B-kurs. På plats möttes vi av ett 
gäng glada ansikten med siktet ställt på två 
tiotimmarspass av matnyttig och lärorik ju-
jutsu kai framför oss – och det fick vi! Ef-
ter en lekfull presentation av kursdeltagare 
kände vi stackars skåningar oss märkbart 
underrepresenterade. Efter en genomgång 

av ju-jutsuns organisation och historia, gick 
vi in på delen om idrottsskador där vi fick 
höra allehanda historier om vad som hänt på 
olika klubbar genom åren (med sin beskärda 
del av obligatoriska anekdoter från Anders 
själv). På eftermiddagen drog vi ner till do-
jon för att påbörja den praktiska delen. Själv 
fick jag köra en del av uppvärmningen. 
 Vi delades in i två grupper och alla i 
gruppen fick välja en teknik att undervisa 
för övriga personer på kursen. Min egen 
grupp var betydligt långsammare än den 
andra gruppen, och den andra gruppen fick 
därmed en lång paus medan vi själva fick 
hälla i oss lite saft (kaffe för de som dricker 
sådant) på några minuter. När vi väl var kla-

Övre raden Marcus Berg, Dan Isaksson, Patrik Pettersson, Oscar Rosenblad, Martin Selme, Tobias Lindberg, 
Kim Ridell, Camilla Håkansson, Simon Welarius. Nedre raden Sabina Andersson, Peter Albinsson, Stefan Nilsson, 
Mulaz Halilovic, Jonas Sinnerstad.
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Godkända B-instruktörer i Örebro
Jonas Sinnerstad 1 dan Örebro Budo
Stefan Nilsson 1 kyu Örebro Budo
Oscar Rosenblad 1 dan Örebro Budo
Dan Isaksson 1 dan JJK Shindo, Mölndal
Tobias Lindberg 1 kyu Södertälje JJK
Marcus Berg 1 kyu Södertälje JJK
Sabina Andersson 1 dan Södertälje JJK
Simon Welarius 1 dan Södertälje JJK
Martin Selme 1 kyu Södertälje JJK
Camilla Håkansson 2 dan Malmö JJK
Kim Ridell 1 kyu Malmö JJK
Patrik Pettersson 1 kyu Malmö JJK
Mulaz Halilovic 1 dan Timrå JJK
Peter Albinsson 2 dan Vansbro JJK

Kurser

Barninstruktörs-
kurs i Växjö

ra och hade fikat klart blev det mer träning 
med genomgång av kihon till grönt bälte. Vi 
slutade, lagom utmattade, vid åtta på kväl-
len och fick gå och äta middag innan vi tril-
lade i säng.
 Lördagen fortsatte med något tröttare 
deltagare – men vi fortsatte tappert vidare 
med ledarskap och inlärning (även det med 
en del anekdoter – vid närmare åtanke så 
har hela kursen varit fylld av anekdoter…) 
och därefter anatomi och fysiologi. 
 Efter lunch drog vi oss till dojon för 
att fortsätta vår praktik. Indelade i grup-
per två och två skulle vi undervisa varsin 
del ur instruktörshandledningen, för att vi, 
när vi var klara skulle vara ”experter” på 
hur instruktörshandledningen kan användas 
i undervisningen. Här är vi nu – mitt i vår 
undervisning och har paus. För tillfället har 
vårt största problem varit att vi inte kunde 
bestämma oss för vad vi skulle äta till ge-
mensam middag (efter lång omröstning blir 
det indiskt) och nu ska vi fortsätta undervisa 
varandra… 
Text: Camilla Håkansson, MJJK

Varm barninstruktörskurs i Växjö.
 Helgen den 25-26 april 2009 visade sig 
blir årets dittills varmaste. Det hindrade inte 
26 ju-jutsuspelare att bege sig till Växjö 
för att under ledning av förbundsinstruk-
tör Johan Halvardson, 5 dan, utbilda sig till 
barninstruktörer. Kursen var den första som 
baserades på förbundets nya barnkurskom-
pendium, vilket medförde den intressanta 
upplevelsen av att vi till viss del fick vara 
testpersoner. Skulle det kunna bli barnin-
struktörer av oss?
 Johan Halvardson drillade oss i saker 
som graderingsbestämmelser, instruktörs-
skap och idrottsmedicin, varvat med rikliga, 
både kvantitativt och kvalitativt, praktiska 
övningar. Visste ni till exempel att det finns 
en katana (uttalas högt, tydligt och bestämt) 
i mae ukemi? Och har ni någonsin utfört 
mon nige no kata i en hotellfoajé som mo-
ment i ett delprov?
 Under söndagen använde vi oss bl.a. 
av den intressanta och avslöjande metoden 
att videofilma vårt instruerande. Materialet 
diskuterades sedan flitigt, varvid stora lär-
domar drogs och halvt generade leenden 

Efter ännu en trevlig helg i ju-jutsuns anda i 
ett trevligt sällskap, så kunde jag godkänna 
14 st till B-instruktörer i Ju-jutsu kai.  Det 
var mycket givande och tagande av alla del-
tagare som höjde kursen till en bra nivå.
Grattis alla nya B-instruktörer//Anders.

Fortsättning sid 10
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Kurser

Godkända barninstruktörer i Växjö
Hamid Zaheri 1 kyu Wernamo JJK
Christian Pendleton 2 dan Lunds JJF
Hampus Nilsson 2 kyu Oskarshamns JJK
Måns Norrsén 2 kyu Oskarshamns JJK

skymtade när detaljer obönhörligt förevisa-
des.
 Efter all praktik och teori, krönt av del-
prov 2 och utvärdering av kurs och kom-
pendium, hade deltagarna av olika skäl 
fått svettas ordentligt. Kursledaren kunde 
emellertid nöjt konstatera att testpersonerna 
omvandlats till godkända barninstruktörer i 
Ju-jutsu Kai. Katana!
 
Anders Vannestål
Växjö jjk

Patrick Svensson 1 kyu Oskarshamns JJK
Anne-Louise Eden-
holm-Brink 2 kyu JJK Samurai, Jönköping
Marie Einemo 2 kyu JJK Samurai, Jönköping
Carlotte Emgård 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Viktor Mardani 2 kyu JJK Shindo, Mölndal
Adam Billger 1 dan JJK Shindo, Mölndal
Sofia Billger 1 kyu JJK Shindo, Mölndal
Richard Holm 2 kyu Budo Höör IF
Henrik Björk 1 dan Växjö JJK
Jesper Kedjevåg 2 dan Växjö JJK
Mattias Mickelsson 2 dan Växjö JJK
Anders Vannestål 2 dan Växjö JJK
Hannes Sandahl 1 kyu Växjö JJK
Anna Ramebäck 2 kyu Ystad BC
Niclas Dahlström 1 kyu Ystad BC
Peter Nilsson 1 dan Ystad BC
Pontus Riis 1 kyu Linköpings BK
Anders Bergström 2 dan Forshaga JJK
Martin Frick 1 kyu Forshaga JJK
Anja Thernström 1 kyu Forshaga JJK
John Gustavsson 1 dan Borgholms BK
Jens Erlandsson 2 kyu Borgholms BK
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Kurser

D-instruktörskurs
i Linköping

Projekt unga ledare.
Linköpings Ju-jutsu, fick möjligheten 
att genomföra en för oss helt ny typ av 
ledarutbildning. Genom Östergötlands 
Idrottsförbund fick vi möjlighet att söka 
utbildningsbidrag från Östsam.

Tanken som kom var att ta vara på våra 
medlemmar som passerat genom monsyste-
met och nu har något eller några års erfaren-
het i kyusystemet. De har alltså mellan ca 
4-7 års erfarenhet av att träna ju-jutsu men 
räknas inte som högre graderade. 
 Vi sökte bidrag för en internatkurs i 
Vårdnäs stiftsgård. En fin konferensanlägg-
ning några mil utanför Linköping.
Det blev åtta stycken ungdomar som träffa-
des kl 10.00 den 28/2 för att packa med 50 
kvadrat pusselmatta och åka iväg. Grunden 
för helgen var förbundets D-instruktörskurs 
med komplement av några för klubben vik-
tiga delar.
 Efter ankomsten så 
placerades tatamin ut och 
Lotta Klang Bergström tog 
hand om hur man undviker 
idrottsskador och även tar 
hand om dessa om de ändå 
skulle uppkomma. Efter 
lunch kom jag som ordina-
rie kursledare ut efter haft 
undervisning på annat håll. 
Nu fortsatte vi med orga-
nisation,  ledarskap, fysio-
logi och praktik.
 Efter dagens avslutande 

klockan åtta, så tog merparten  på dräkten 
igen och det blev träning med framförallt ne 
waza i god kampanda.
Att få ett gäng ungdomar i säng är ingen lätt 
uppgift för en kursledare, men det gick.
 Söndagen bestod av träningsplanering, 
praktik och barnträning. Efter två dagar av 
teoriföreläsningar, praktisk träning, diskus-
sioner med mycket skratt och prat så blev 
vi hämtade av snälla föräldrar. Ett stort tack 
till dessa och även den som skjutsade ut.
 Eftersom vi var på kursen med bidrag 
så var deltagarna jättenöjda med att de fick 
mat och boende samt kurs utan egenkost-
nad. En helhetsupplevelse som gav mer-
smak till flera projekt och klubben hoppas 
nu på att flera kommer att finnas med som 
hjälpinstruktörer på monsidan.
 Ta chansen och sök bidrag, det finns fle-
ra olika möjligheter som kan ge det där lilla 
extra, vi normalt inte får med i vår verksam-
het.

Kursledare
Anders Bergström

Henrik Karlsson, Axel Nordfeldt, Pontus Rydell, Albin Isaksson. 
Madeleine Nilsson, Hanna Walfridsson, Anna Stenström, Johanna Kindgren.
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Kurser

CBAE-kurs
på Bosön

Deltagarna på CBAE-kursen på Bosön 21-22/3 2009.

Följade fick sin A-licens förlängd:
Mikael Olsson 2 dan Ronneby JJK
Irene Brändström 1 dan Björkstadens JJK
Anna Gimlander 3 dan JJ Kai Nyköping
Robert Markström 2 dan Björkstadens JJK
Berit A Hornvall 2 dan Täby JJK
Håkan Hesselgren 1 dan Upplands Bro BK
Christian Karlsson 2 dan JJK Shindo

Följade fick sin B-licens förlängd:
Sofie Henningsson 1 dan Ronneby JJK
Mattias Mickelsson 2 dan Växjö JJK
Johan Osbjer 2 dan Göteborgs JJK
Mats Ersson 3 dan Uppsala JJK
Gustaf Naeser 3 dan Uppsala JJK
Karin Rangne 1 dan Lidingö JJK

Följade fick sin C-licens förlängd:
Josefin Henningsson 1 kyu Ronneby JJK
Martina Olsson 1 kyu Ronneby JJK
Therese Söderlund 2 kyu Vadstena JJK
Quyen Duong 2 dan Oskarshamns JJK
Joacim Cederholm 1 kyu Sandvikens B&K
Fredrik Swelén 1 kyu Växjö JJK
Johan Swelén 1 kyu Växjö JJK
Bärbel Schmid 2 kyu Vadstena JJK
Andreas Nettelbladt 2 dan Umeå BK
Åsa Johansson 1 kyu Högdalens BK
Christina Collin 1 dan Lidingö JJK
Pontus Björkman  1 dan Lidingö JJK
Peter Schmith 1 dan Solna JJK

En instruktörskurs för alla licensierade in-
struktörer hölls på Bosön helgen 21-22 mars 
2009. Kursledare och instruktör var Anders 
Bergström med hjälp av Ulf Bäckström.
 Kursen samlade drygt 50 deltagare. Av 
dessa var det många som passade på att få 
sin instruktörslicens förlängd med ett par 
år.

Ulf Bäckström föreläser.
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Några stilla tankar om att instruera på 
påsklägret.

Efter varje termin fylld med härlig ju-jutsu-
träning känns det skönt med några veckors 
vila. Denna gång var det ett jullov som er-
bjöd lång ledighet. Men lika skönt som det 
är med träningsuppehåll, lika skönt och 
roligt är det att komma tillbaka till dojon. 
Träffa alla träningskompisar och tvinga 
igång kroppen igen. Och visst är det så att 
de där första träningarna efter ett uppehåll 
då tar det emot lite innan kroppen har vant 
sig igen.
 Den här terminen startade dock lite an-
norlunda, en helt vanlig söndagskväll ringer 
telefonen. Döm om min förvåning när det 
är Soke Hans Greger som ringer. Min för-
våning blir om möjligt än större då Soke 
frågar om jag kan tänka mig att ställa upp 
som instruktör på förbundets påskläger i 
Linköping. Det tar ett antal sekunder med 
total avsaknad av talförmåga innan pollet-
ten har fallit hela vägen ner. 
 Nu är det så att jag är ingen frekvent 
deltagare på påsklägret, jag har varit på två 
läger under mina 18 träningsår. Båda gång-
erna har det varit systemlansering. Jag har 
verkligen inget emot att åka på läger, utan 
tvärt om, jag åker gärna. Men tyvärr så lig-
ger Linköping en smula ocentralt beläget 
räknat från Östersund samt att påsken är 
bästa tiden på året att tillbringa i fjällen. Så 
det har liksom inte blivit av.
 Efter att jag förvissat mig om att det hela 
inte är något skämt så är dock valet enkelt 

denna gång, jag tackar självklart ja, med 
förbehållet att familjen ställer upp på det. 
När samtalet avslutats hopar sig frågorna, 
varför jag, vem kom på det, vad ska jag in-
struera. 
 Trots att jag har hållit på med ju-jutsu i 
arton år och instruerat i sexton så blev jag i 
alla fall nervös. 
 Ha, vem kom på denna galna idé. En 
”surjamt” som instruktör på ett av Sveriges 
största jutsuläger. 
 Men nu gäller det att hitta något intres-
sant och roligt upplägg. Vi i lilla Östersund 
är inte ute och visar oss så mycket och vi 
gör inte så stort väsen av oss. Vi försöker att 
suga åt oss förbundets filosofier och teknik-
tänk, införliva det i vår träningsfilosofi och 
få breda tekniskt duktiga tränande med en 
jäkla ”fighting spirit”.
 Så det är den tanken och känslan som 
jag ska försöka förmedla från ett iskallt och 
snötäckt Jämtland.

Det blev himla roligt i Linköping. 

Ola Sunding

Fundering

Tankar innan påsk-
lägret i Linköping
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Jag vill härmed passa på att ge lite informa-
tion, tankar och idéer kring barnverksamhe-
ten i Svenska Ju-jutsuförbundet. Under Vår-
monet fick vi äntligen möjlighet att testköra 
stiltävlingen för barn. Man kan konstatera 
att det var ett mycket positivt inslag, både 
för barnen och för arrangören. Positivt i det 
fallet att barnen hade möjlighet att förbättra 
sina tekniker och kände trygghet i utföran-
det. För domarnas del så var det svårt att 
bedöma de duktiga barnen men samtidigt en 
träning och tankeställning kring hur vi be-
dömer våra barn under exempelvis en gra-
dering. Vad stiltävling är för något och hur 
en tävling fungerar finns det anledning att 
återkomma till i form av läger och på kurser, 
då med Jonas Mokvist i spetsen. Håll utkik i 
kalendariet! Vill givetvis passa på och tacka 
Jonas för sin insats under Vårmonet.
 Jag vill också ge en uppmaning till för-
eningar och klubbar ute i landet att arrang-
era läger. Det är kul med läger och det är 
utvecklande både för klubbarna och inte 
minst eleverna. Det vore skoj om man kun-
de få spridning ute i landet med läger. Är du 
osäker hur man kan arrangera så hör gärna 
av Dig till mig då jag har en del erfaren-
het kring detta. Jag hjälper gärna till med 
utskick och tips m.m.
 Under Vårmonet hade vi även ett semi-
narium för ledare och tränare. Där berättade 
jag lite om var man kan söka pengar ifrån 
för att utveckla barnverksamheten. Vilka 
typer av projekt relaterade till vår verksam-
het som kan få föreningen att utvecklas och 
växa. Växer barnverksamheten så genererar 
det i sin tur större bidrag från kommunen 

Barnansvarig
informerar

INFO

och RF. Det behöver inte enbart vara rena 
pengar utan kan också vara material som 
kan leda till en mer varierad och stimule-
rande ju-jutsu vilket höjer kvalitén ytterlig-
gare på en bra verksamhet.
 Jag märker att det kommer in en hel del 
mail om frågor som berör barnverksamheten 
vilket är jätteskoj. Under seminariet ställde 
jag frågan om det var något som klubbarna 
runt om i landet saknade från förbundets 
sida och det kom in en hel del spännande 
förslag och det är jag oerhört tacksam för. 
Tveka inte att höra av er om det är något ni 
undrar över eller har förslag på något som 
kan göra oss ännu bättre.
 Till sist hoppas jag att vi ses i Oxelösund 
för att under soliga dagar få träna och trivas 
tillsammans med våra barn. Väl mött!

Tobias Back, 
Barnansvarig SJJF

Nytt barninstruk-
törskompendium

Äntligen är barninstruk-
törskompendiet färdigt. 
Det innebär att all ut-
bildningsmaterial nu är 
reviderat och uppdaterat 
för att passa in i hela sys-
temrevideringen med nya 
systemboken, monboken, 
kataboken och den tekniska instruktörs-
handledningen.
 Barninstruktörskompendiet användes 
för första gången på barninstruktörskursen 
i Växjö den 25-26/4 2009.
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Förbundsårsmötet

SJJF:s årsmöte
på Bosön

Svenska Ju-jutsuförbundet höll sitt årsmöte 
den 22 mars 2009 på Bosön i samband med 
CBAE-kursen. Fullmaktsgranskningen 
började 13.30 och var klar till klockan 14.00 
då årsmötet startade. Förbundsordförande 
Hans Greger öppnade mötet med tal om året 
som gått och en del om framtiden. 
 Valberedningen föreslog Mathias Fors-
berg till mötesordförande och Li Sjökvist, 
till mötessekreterare, båda från Högdalens 
BK. Årsmötet gick på valberedningens för-
slag. Ett stort tack till dessa båda som skötte 
mötet på ett proffsigt sätt.
 Verksamhetsberättelse och förvaltnings-
berättelse godkändes, likaså revisorernas 
berättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet 
för det gångna året.
 Årsmötet godkände styrelsens budget-
förslag för 2009. Även år 2009 kommer att 
gå i sparsamhetens tecken för att så små-
ningom resultera i en stark ekonomi för för-
bundet.
 Förbundsavgiften för 2009 fastställdes 
till nuvarande 60 kronor per medlem. Inga 
extra avgifter fanns föreslagna, ej heller 
några motioner eller propositioner.
 Detta år var det val av förbundsordför-
ande. Sittande Hans Greger omvaldes på 
två år.
 Val av sekreterare, sittande Jörgen 
Sahlin, Uppsala JJK omvaldes på två år.  
 Två ledamöter, sittande Ulrika Bremer, 
Södertälje JJK och Anna Gimlander, JJ Kai 
Nyköping omvaldes på två år. 
 Val av två revisorer, en auktoriserad, 
Ewa Wiik, JJ Kai Köping och Stefan Lind, 

Styrelsen 2009

Hans Greger, 
ordförande.

Ola Johanson, 
vice ordförande.

Bertil Bergdahl, 
kassör.

Jörgen Sahlin, 
sekreterare.

Anna Gimlander, 
ledamot.

Ulrika Bremer, 
ledamot.

Hans Brändström, 
ledamot.

Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse för år 
2009.

Uppsala BK valdes på ett år. Valberedning-
en med Conny Magnusson, JJ Kai Nykö-
ping, som sammankallande, samt Birgitta 
Johansson, Sandvikens Budo&Kampsport 
och Henrik Andersson, Nybro JJK, omval-
des på ett år.
 Mötet avslutades efter 48 minuter. 
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Påsklägret

Påsklägret
i Linköping

Nu är det över och vi längtar redan efter 
nästa, eller hur?
 Påsken 2009 tillbringade ca 350 ju-jut-
suutövare i soliga och varma Linköping. 
Vädret visade sin absolut bästa sida för de 
som satt ute och njöt. För de som var inne 
och tränade blev det lite väl varmt och sy-
refattigt i hallarna. Men hav tröst, ventila-
tionsanläggningen är planerad att göras om 
i sommar enligt utsago.
 Det blev som vanligt mycket bra trä-
ning för många bra instruktörer. Först fanns 
ju de vanliga som varit med en stund och 
som alltid gör ett bra jobb. Det som man var 

nyfiken på var de nya instruktörerna som 
fick möjlighet att vara med. Detta år hade 
vi fyra nationella blåbär. Det var Ola från 
Östersund, David och Susanna från Öre-
bro samt Ludvig ursprungligen från Luleå. 
Alla gjorde bra ifrån sig enligt de vi pratade 
med. Sedan kom också Rob Haans, fler-
faldig världsmästare från Holland, boende 
i Sverige och arbetar i Danmark. Rob blev 
väldigt populär och anpassade sin instruk-
tion väldigt bra till de olika grupperna. En 
ödmjuk kille som vi gärna ser igen.
 Som vanligt genomfördes högre grade-
ringar under fredagskvällen som introdu-
cerades av Linköpings Budoklubbs studie-
cirkel i körsång framförande en kantat med 
texter ur systemboken (vill ni höra mer av 
detta hör av er till mig, så ordnar jag detta). 
Först ut blev jag själv som förärades 7 dan 
av RGK och styrelsen. Det känns bra att bli 
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uppskattad för det arbete jag gör för förbun-
det och er alla utövare. Här vill jag tacka er 
alla som kommer på träningsläger och kur-
ser som gjort det möjligt för mig att komma 
ut i landet och sprida vår ju-jutsu. Tacket 
går också till min familj som står 
ut med att inte se mig så mycket på 
alla de helger jag träffar er under-
bara människor.
 Efter detta så genomfördes gra-
dering till 4 dan och 5 dan. Tack 
vare att alla klarade sin gradering, 
så har vi nu 4 st i landet som ge-
nomfört en teknisk gradering till 5 dan. 
Detta är starkt. Det krävs en stor kunskap 
om hela vårt system på knappt 200 tekniker. 
Grattis framförallt till Erik från Linköping 
(eftersom jag skriver detta) och även till 

Johan och Jonas samt Ylva, Jesper, Johan 
och Kent till 4 dan, (mer om graderingarna 
kommer i tidningen).
 Alltså en stor dag för Linköpings Budo-
klubb, en 7 dan och en 5 dan på samma dag. 

STORT.
 Som ny lägerschef så kan jag bara 
säga, tack för att ni gjorde mitt jobb 
enkelt och speciellt den nya perso-
nalen som tog över mattläggning, 
städning, insamling av pengar mm 
utan större problem.
Jag vill självklart göra det ännu bätt-

re, så e-posta tips, synpunkter och åsikter 
till mig på anders.bergstrom@ju-jutsu.se så 
nästa år blir ännu ett toppenläger, (lokalerna 
är bokade och planeringen har börjat).
 Nytt för i år var att vi hade en fotograf 
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AKTIVASTE ELEV

Grp   1. 2-5 dan Magnus Sandvall JJKai Nyköping
Grp   2. 1 dan Martin Segerbrecht Kista JJK
Grp   3. 1 dan Freja Sterner Umeå BK
Grp   4. 1 kyu Gustav Markkula Göteborgs JJK
Grp   5. 1 kyu Joacim Cederholm Sandvikens BK
Grp   6. 2 kyu Lotta Emgård JJK Shindo,  
  Mölndal
Grp   7. 2 kyu Emma Danielsson Wernamo JJK
Grp   8. 3 kyu Johan Lundström Skellefteå JJK
Grp   9. 3 kyu Maria Boström Uppsala JJK
Grp 10. 4 kyu Alexander Sund Sundsvalls BK
Grp 11. 4 kyu Matilda Segerström JJKai Nyköping
Grp 12. 5 kyu Madelene Lindstedt Östersunds BK
Grp 13. 6 kyu Olav Holten Älvsjö JJK

AKTIVASTE KLUBB
Örnsköldsviks JJK  med 13 deltagare 26 %

som byggde upp en studio i D-hallen där 
tillfälle för riktigt bra självporträtt mm kun-
de tas. Tyvärr så blev det bara ca 10 % av 
deltagarna som utnyttjade denna möjlighet. 
Inga bilder behövde köpas på plats utan ev 
köp görs via nätet efter lägret. De håller just 
nu på att skicka ut inloggningsuppgifter till 
er som var där. För er som missade detta el-
ler funderar på var det var, så kommer ett 
exempel på detta att länkas till vår hemsida 
så ni får se.
 Missade ni att köpa gruppfotot så hör av 
er till mig, det finns ett antal ex kvar.
 Träningsmässigt så gavs det många nya 
tekniker, tips för att förbättra det ni redan 
kan och även ideér för er som verkar som 
instruktörer. Ett genomgående inslag var 
randori, som många instruktörer la in på 

passen för att lägga en högre nivå på ert 
kunnande. Detta var mycket uppskattat och 

vi hoppas att det tas med ut 
i landet.
 Något som var positivt 
var att väldigt många av er 
tränade flitigt (alla pass), 
vilket vi tolkar som en po-
sitiv respons till våra in-
struktörer. Detta gjorde det 
också svårare att utse akti-
vaste elev, men detta bju-
der ni oss på förstår jag.
 Tack alla för ett bra läger, 
alla deltagare, instruktörer 
och personal. Tack även till 
styrelsen för förtroendet att 
genomföra lägret. Vi får se 
om jag ansvarar även nästa 
år.

Anders Bergström / Läger-
chef mm mm

Linköpings BKs sångkör framför en kantat i 5 akter. 
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Aktivaste Elev Stående: Magnus Sandvall, Martin Segerbrecht, Freja Sterner, Gustav Markkula, Joacim Ceder-
holm, Lotta Emgård, Emma Danielsson. Sittande: Johan Lundström, Maria Boström, Alexander Sund, Matilda 
Segerström, Madelene Lindstedt, Olav Holten.

Aktivaste Klubb
Örnsköldsviks JJK  med 
13 deltagare 26 % av 
klubbens vuxna 
medlemmar
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Som blåbär på ett påskläger!

Dag 1.   Det började under hösten 2008, då 
Soke Hans Greger ringer mig och frågar om 
jag är sugen på att instruera på påsklägret 
2009. Några veckor senare fick även min 
träningskamrat Susanna Fredriksson en lik-
nande fråga. 
 En sådan fråga kan man inte bara säga 
nej till. Därmed var man redo för att instru-
era och jag kände hur glädjen spreds i krop-
pen min. Strax därefter kom det som brukar 
komma, nervositeten, hur skulle jag kunna 
instruera på det stora påsklägret? Dessutom 
med alla andra höjdare inom ju-jutsusve-
rige. 
 Hur som helst så var det dags för påsk-
lägret 2009 som vanligt i Linköping. Jag och 
min kära vän åkte ner i en härlig minibuss 
som var välfylld med ju-jutsukas från vår 
förening i Örebro. Väl framme i Linköping 
vid Vasahallen klockan 10:00 fredagen den 
10:e april så kände jag i alla fall hur nervo-
siteten stegrades inombords. 
 Strax efter att vi kommit fram till Linkö-
ping så var det dags att inkvartera sig på res-
pektive logiment, vissa sov på hotell andra 
som jag sov i skolsalar (måste bara påpeka 
att dessa skolsalar är alltför trevliga, det 
finns dock lite mycket damm i dem ibland). 
 Klockan slog 11:00 relativt snabbt och 
det var dags för instruktörsmötet, först som 
vanligt (men dock så trevligt) hälsade alla 
på varandra, det kramades och skakades 
hand till höger och vänster. Sedan ställde 
sig Soke Hans Greger vid tavlan och alla 
tystnade till för ett ögonblick. Hans berät-
tade vad som gällde för lägret och hur läget 
var just nu. Det visade sig att Sensei Karin 
Ersson var sjuk och hennes träningspass 
måste ersättas av andra. Vips fick vi också 
veta att Shihan Bertil Bergdahl också var 

lite krasslig, det här lät inte som ljuv musik 
i instruktörernas öron.
Men, men, vi fick hjälpas åt att dela på pas-
sen som de sjuka instruktörerna fick avstå 
från. 
 Och nu var det äntligen dags för upp-
ställning på stora mattan, alla tittade på oss 
och det kändes bra, trevligt och för att inte 
tala om stämningen som verkligen var på 
topp. Jag fylldes av glädje och kände en stor 
lycka inför påsklägret 2009. Alla ställde upp 
med ett raskt tempo och som vanligt skulle 
givetvis Soke Hans Greger berätta några sa-
ker om lägret, detta gick till enligt de gamla 
anorna där Hans ställer sig på en plint för 
att kunna synas av den väldiga folkmassan i 
vita kläder framför honom. 
 Så fort Hans hade berättat allt som han 
skulle berätta så var lägret igång, och jag 
höll mitt första pass med gruppen som har 
svart bälte. Jag hade inställningen att detta 
läger skall förgyllas med ”blod, svett och tå-
rar”. Det som var allra viktigast var att få de 
som var träningssugna en möjlighet att svet-
tas så pass mycket att vi instruktörer kunde 
duscha i svetten, mysigt!
 Passen flöt på och snart var första dagen 
över, men först skulle givetvis vissa gradera 
till nya bälten, det delades ut bälten till åtta 
personer varav Anders Bergström erhöll 7:e 
dan, sedan var det tre personer som grade-
rade till 5:e dan och fyra graderade till 4:e 
dan. Grattis till alla ni som graderade. 

Dag 2.   Den andra dagen så fokuserades det 
på att instruera, det blev många pass vissa 
dagar och färre pass andra dagar. Dag två 
var en dag som det var många pass som just 
jag skulle instruera på. Jag instruerade hela 
fyra pass och det blev något enstaka pass 
som jag också hann träna själv. 
 Reaktionerna på träningspassen började 

Påsklägret
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komma nu, fler och fler började gilla det 
snabba tempot på träningarna, de tyckte att 
träningarna var roliga oavsett vem de hade 
tränat för och det tycker jag är roligt att 
höra. Dessutom är det roligt att få positiv 
respons på de träningspass som hölls under 
lägret. 
 På kvällen var det en trevlig instruk-
törsmiddag som hölls på en hemlig plats i 
Linköping. Vår kära nygraderade Anders 
Bergström höll ett tal som berörde mig med 
flera på ett positivt vis. Sedan fick alla vi 
små ”blåbär” (nya instruktörer på lägret) 
hålla tal under middagens gång. Jag måste 
påpeka att det var riktigt kul att få stå in-
för en hel del människor som 
har en gedigen erfarenhet av ju-
jutsu som sitter och lyssnar till 
just mitt tal, medan jag kände 
att: ”Vad ska jag kunna ge dessa 
människor genom att hålla ett 
tal?” Men sagt och gjort och helt 
plötsligt verkade alla dessa män-
niskor helt intresserade av just 
det som vi nya instruktörer hade 
att säga. Det kändes helt otroligt 
underbart att få stå inför ju-jut-
susveriges instruktörselit och att de bara sit-
ter och lyssnar till bland annat mig. Ett stort 
tack ska ni ha. 
 Middagen fortsatte en stund till efter 
det att alla tal var över. Därmed får jag åter 
tacka för en trevlig kväll, där det fördes 
dialoger tvärs över till höger och vänster. 
Mycket trevligt. 

Dag 3.  Den tredje dagen var sig inte lik de 
andra två. Jag kände att jag hade växt in i 
min instruktörsroll, mer än någonsin, jag 
kan inte tänka mig att jag vuxit så mycket 
som instruktör som jag gjort under de första 
dagarna på påsklägret. Jag kände mig som 

en ny människa och glädjen inom mig att få 
sprida Ju-jutsu Kais budskap till våra kära 
medlemmar på påsklägret var helt fantas-
tisk. 
 Fler och fler ju-jutsuutövare gladdes åt 
träningen som de fick under på påsklägret. 
Att få höra ord som: ”det är jättekul att få 
vara här”, ”tack för ett bra pass”, ”vi måste 
köra mer sånt här” och det allra bästa cita-
tet av alla var när en pojke i gulgruppen sa: 
”det här är det bästa jag varit med om”. Att 
få höra dessa ord är obeskrivligt roligt och 
som instruktör fylls man av glädje.  
 Den tredje dagen forcerade fram och 
vips var det kväll och en härlig maträtt av-

njöts på restaurangen (se bort, 
här kommer lite reklam) Olym-
pia. Olympia har blivit ett ställe 
man avnjuter en härlig middag 
på efter en dags härligt ju-jutsu-
utövande. 
 Senare efter den glada 
måltiden så gick vi vidare till 
påskfesten som var ypperligt 
trevlig, speciellt för herrarna 
som mötte oss vid entrén till fes-
tens lokaler. Dessa fem killar är 

numera kända som förbundets FAB FIVE, 
vilka det var ska inte omtalas här inte, men 
de vet själva vilka de är. 
 Kvällen rörde sig mot sitt slut och även 
jag var slut i både kropp och själ. Dags att 
sova för denna dag. 

Dag 4.  Den fjärde och sista dagen gick 
väldigt fort och alla tisslade och tasslade. 
Jag själv koncentrerade mig på att göra 
den gemensamma kära brunbältesgruppen 
trötta. Så jag planerade ett pass med slag 
och spark. Gruppen skulle få svettas och bli 
trötta eftersom det var deras sista pass på 
lägret. 

Påsklägret
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 Sagt och gjort, de fick slå och sparka på 
varandra, de fick vila på örebroviset, precis 
som alla andra grupper. Tempot var högt 
och vi hade kul, det skrattades och skojades 
fram och tillbaka. 
 Men vips så var passet slut och lägret 
led mot sitt slut, alla fick ställa upp och det 
hälsades av för en kort rast. Strax efteråt var 
det dags för alla på lägret att ställa upp på 
stora mattan och vår käre Soke Hans Greger 
äntrade ”scenen”. Där fick några enstaka 
göra reklam precis som det ska vara. Sedan 
var det dags att nominera tituleringen ”ak-
tivaste elev”. Och det delades ut medaljer 
till öster och väster, till norr och söder. Vips 
fick vi en skock med glada ju-jutsuutövare 
som hade kämpat något otroligt bra och gi-
vetvis förtjänade de en liten guldpeng kring 
halsen. När dessa trädde tillbaka så var det 
dags att kora årets aktivast klubb. Denna 
gång var det Örnsköldsvikklubben som fick 
ta med sig den ärade pokalen hem (för mig) 
till Norrland. Grattis alla aktivaste elever 
och Örnsköldsvik. 
 Jag skulle vilja beskriva lägret med ett 
par väl valda slagord: glädje, svett, svett-
doft, nöje, bra elever, bra ju-jutsu, trevliga 
ju-jutsuutövare (utan dem hade vi inget att 
göra idag). Det går att göra listan lång och 
ännu längre, men jag nöjer mig med den 
korta listan för nuet. 
 Vill också avsluta med nedanstående 
fras:
Det tränades kast, det tränades slag och 
spark och en hel del ledbrytningar, men vi 
hade kul och de hade kul, det var det vikti-
gaste under lägret, att alla hade kul. 

Vid pennan:
David Gülger. 

Påsklägret

Påsklägrets gästin-
struktör Kurt Dure-
wall passade på att 
fylla 85 år torsdagen 
före påsklägret. Det-
ta firades på lägerin-
vigningen med en 
present från Svens-
ka Ju-jutsuförbun-
det i form av en tavla föreställande just 
Kurt. Naturligvis hurrades det från alla 
350 starka röster. Grattis ”Kurre”.

Efter påsklägret skickade Kurt Durewall 
ett brev till Svenska Ju-jutsuförbundet 
där han tackar för uppvaktningen med 
anledning av sin 85-årsdag.

–  85 år  –
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Läger

Läger i Västerås
och Köping

Träningsläger med Ola Johanson i Väs-
terås - Köping.

Tvådagarsläger i två olika kommuner. Ja det 
var ett nytt koncept som prövades då Väs-
terås JJK och JJK Köping arrangerade läger 
tillsammans. Ola Johanson började lägret 
i Västerås då en hel del liggande tekniker 
prövades för att sedan övergå till effektiv 
randori. Efter lunch var det Buki no kata till 
3:e dan som stod på programmet och trots 
att det var blandat från gult och uppåt så var 
det bra ju-jutsu på mattan med en enorm 
god stämning. Alla var på topp!
 På kvällen hade lägret förflyttats till Kö-
ping där det bjöds på asiatisk middag med 
något mindre asiatisk discobowling. Det var 
en aha upplevelse att rulla detta klot mot 
käglor som enligt regelboken skulle trilla 
omkull. Trots bra musik och härlig upple-
velse så känns ändå tryggheten någonstans i 
budovärlden.
 Dag 2 bjöds på nostalgi så det stod här-
ligt till i Ju-Jutsu Kai Köpings dojo. Äldre 
systemtekniker tränades och sedan förklara-
des varför man gjort om och förbättrat sys-
temet till det fantastiska system som vi har 
nu. En hel del teori som var otroligt nyttig.  
 Alla var överens om att det var två ka-
nondagar och vill återigen tacka Ola Johan-
son för en trevlig och lärorik helg.

Tobias Back, 
Ju-Jutsu Kai Köping

Påsklägret 2009 missade jag p.g.a. en rygg-
skada. Det var svårt för mig att både sitta, 
stå, gå och ligga. Jag tvingades vara hem-
ma, vilket är första gången sedan 1972. Det 
kändes faktiskt pyton att behöva spräcka en 
sådan svit av år.
 Det kändes även dåligt att inte kunna 
ställa upp och hjälpa till med påsklägret 
som jag alltid gjort under alla dessa år. Det-

ta dessutom för att vi 
hade överlåtit arrang-
emanget till Anders 
Bergström med fa-
milj, som kanske hade 
behövt min hjälp.
 Jag hade täta 
kontakter under påsk-
lägret med min man 
Hasse som berättade 

att allt fungerade som det skulle, vilket 
gladde mig mycket.
 Jag minns att när Hasse och jag fyllde 
50 år så sade en av våra främsta ju-jutsu-
utövare, Ingemar Sköld, i sitt middagstal att 
”Ni har ju inga egna barn, men Ni har alla 
oss ju-jutsukas som Era egna barn och är 
därför mamma och pappa ju-jutsu”.
 Detta citat är bland det vackraste som 
jag minns. Jag känner mig verkligen som 
mamma ju-jutsu och att Hasse är pappa ju-
jutsu är ju allom bekant.
 Som mamma ju-jutsu vill jag fortsätta 
att hjälpa till på alla plan och stötta min  
man så länge jag kan. 

Eva Greger

Påsklägret

Missat påskläger !!!
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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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Dangradering
i Umeå

Riksgraderingskommittén ar-
rangerade dangradering i Umeå 
den 21/2 2009. Det blev  fyra 
godkända till 1 dan och åtta 
stycken till 2 dan. Riksgrade-
ringskommittén bestod av Hans 
Greger, Bertil Bergdahl och Ulf 
Bäckström.

Godkända till 1 dan
Mattias Eriksson Björkstadens JJK
Anders Holmström Björkstadens JJK
Per-Erik Andersson Umeå BK
Christer Hägglund Umeå BK

Nya 1 dan. Mattias Eriksson, Anders Holmström, Per-Erik Anders-
son, Christer Hägglund.

Godkända till 2 dan
Claes-Göran Persson BK Tomoe, Kiruna
Tomas Westerberg BK Tomoe, Kiruna
Yngve Lindström Umeå BK
Fredrik Lejon Umeå BK
Jakob Holmgren Umeå BK
Jessica Norrgård Umeå BK
Andreas Nettelbladt Umeå BK
Daniel Lind Umeå BK

Nya 2 dan. Stående: Jessica Norr-
gård, Andreas Nettelbladt, Yngve 
Lindström, Fredrik Lejon, Daniel 
Lind.  Knästående: Jakob Holm-
gren, Claes-Göran Persson, Tomas 
Westerberg.

Nya dangrader
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Nya dangrader

Dangradering
i Linköping

Riksgraderingskomomittén höll traditions-
enligt dangradering under påklägret i Lin-
köping 2009. Kommittén bestod av Hans 
Greger, Bertil Bergdahl och Ulf Bäck-
ström. 
 Det var teknisk gradering till 4:e och 5:e 
dan samt meritgradering till 7:e dan.

Anders Bergström graderades till 7:e dan i 
Ju-jutsu Kai efter gemensamt beslut av för-
bundsstyrelsen och riksgraderingskommit-
tén som utförde graderingen.

 Anders har en gedigen meritlista bakom 
sig. Han började redan 1976 och tog gult 
bälte 1976-12-16. Fyra år senare var det 
dags för 1:a dan 1980-06-29, 2:a dan 1984-
02-12, 3:e dan 1987-04-17, 4:e dan 1992-
04-17, 5:e dan 1998-04-10, 6:e dan 2003-
04-18 och nu 7:e dan 2009-04-10.
 Det är dock inte bara dangrader Anders 
lyckats med. Anders var tidigt med i instruk-
törsutbildningssammanhang. Från 1992 har 
Anders varit med i utbildningskommittén 
och är idag utbildningsansvarig i Svenska 
Ju-jutsuförbundet. Anders Bergström har 
anlitats på ett stort antal träningsläger och 
kurser i hela landet i närmare 30 års tid. Ar 
2003 utsågs Anders till riksinstruktör och 
invaldes i riksgraderingskommittén där  han 
fortfarande verkar.
 I Linköpings Budoklubb har Anders va-
rit huvudinstruktör och suttit flera år i dess 
styrelse.
 Tävlingsdomare i ju-jutsu, både natio-

Godkända till 4 dan
Jesper Sohlström Göteborgs JJJK
Ylva Naeser Uppsala JJK
Kent Nordlund Älvsö JJK
Johan Landgren Älvsjö JJK

Godkända till 5 dan
Johan Halvardson Nybro JJK
Jonas Mokvist Nybro JJK
Erik Grönberg Linköpings BK

Graderad till 7 dan
Anders Bergström Linköpings BK

Ny 7 dan, Anders Bergström.

nellt och internationellt, har Anders också 
hunnnit med att vara.
 Vid sidan av ju-jutsu driver Anders sitt 
företag som tillhandahåller kurser i själv-
skydd och friskvård för alla tänkbara yrkes-
kategorier.
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Nya dangrader

Nya 4 dan, Jesper Sohlström, Ylva Naeser, Kent Nord-
lund. Johan Landgren.

Nya 5 dan, Johan Halvardson, Jonas Mokvist, Erik 
Grönberg.

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.
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   Hans Greger       Bertil Bergdahl    Anders Bergström     

Plats: Oxelösund, Breviksskolan.

Tid: 28 juni klockan 15.00 t.o.m. 4 juli 
klockan 14.00.

Pris: Hela lägret inklusive frukost och logi: 
1.400 kr. Endast träning 1.100 kr. Endagspris 
200 kr. Betalning kan ske till pg 66 05 65-3 
eller kontant vid lägerstart.

Deltagare: Alla bältesgrader är välkomna.
Du kan deltaga några dagar eller hela lägret.

Logi: Lägeravgiften inkluderar boende i 
skolsalar, (medtag liggunderlag och sov-
säck). Önskas annat boende så finns ett flertal 
närbelägna alternativ som vandrarhem och 
hotell. 

Mat: Lunch kan beställas dagen före och 
severas då i matsalen. Middag kan intas på 
lämplig matservering i Oxelösund.
13 hemkunskapsplatser finns att tillgå för 
egen matlagning.

Anmälan: Sker klubbvis senast söndagen 
den 15 juni till Ulrika Bremer. E-post: ulrika.
bremer@ju-jutsu.se 
Anmälan skall innehålla namn, grad, klubb 
samt boende. Mer info på: www.ju-jutsu.se

Elisabet LeitetRickard Bäckström

Tony Hansson Ola Johanson Stefan Forsman

Ylva Naeser

Oxelösund Instruktörer
Hans Greger 10 dan stilchef
Bertil Bergdahl 7 dan riksinstruktör
Anders Bergström 7 dan riksinstruktör
Tony Hansson 6 dan riksinstruktör
Ola Johanson 6 dan riksinstruktör
Stefan Forsman 4 dan förbundsinstruktör
Ylva Naeser 4 dan elitinstruktör
Rickard Bäckström 3 dan elitinstruktör
Elisabet Leitet 3 dan A-instruktör

SOMMARLÄGER 28/6-4/7 2009

Sommarlägret i Emmaboda 2008.

Ju-Jutsu
på högsta nivå



–  �9 –

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 sommar-

läger, alla som suttit i förbundsstyrelsen 
samt allt vad stilchefen har varit med om 
inom ju-jutsu med mera. Alla böcker är spi-
ralbundna och tryckta av Svenska Ju-jutsu-
förbundet digtaltryck.
 Böckerna kan beställas från förbunds-
kansliet Se till att Dina  klubbmedlemmar 
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 225kr 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 åt minstonde en eller två böcker. Passa på att skaffa Dig vår Svenska Ju-
jutsuhistoria från 1970 och fram till idag. Du är väl med?

Svenska Ju-jutsuförbundet har tagit fram en speciell bok om alla ar-
rangemang  under jubileumsåret 2008.
Boken är spiralbunden och kostar endast 200 kr.
Vid köp av 10 st eller fler är priset 150 kr/st
Vid köp av alla ovanstående jubileumsböcker för 900 kr ingår denna 
bok.
Beställ från kansliet.  kansli@ju-jutsu.se

Jubileumsboken.
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Detta händer

  

 
Sommarläger 
i Oxelösund

28/6-4/7 2009

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan sker klubbvis senast söndagen 
den 15 juni till Ulrika Bremer e-post ul-
rika.bremer@ju-jutsu.se 
Anmälan skall innehålla namn, grad, klubb 
samt boende. Mer info på: www.ju-jutsu.se 
Logi i skolsalar eller på närbeläget vand-
rarhem eller hotell. 13 hemkunskapsplatser 
finns att tillgå för egen matlagning. Färdig-
lagad mat kan beställas dagen före.

Dangradering till 3 dan
28/6 2009

i Oxelösund

Anmälan på särskild blankett till Hans 
Greger. E-post: kansli@ju-jutsu.se
Anmälan senast 28/5 2009.

  

  

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.

A-instruktörskurs
24-28/6 2009
i Oxelösund

A-instruktörskursen hålls samtidigt som 
barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 8/6.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Hans Greger

C-instruktörskurs
26-28/6 2009
i Oxelösund

C-instruktörskursen hålls samtidigt som 
barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 8/6.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Stefan Forsman

Barnsommarläger 
24-28/6 2009
i Oxelösund

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan till till: Tobias Back senast 1/6 
innehållande namn, grad, klubb, ev. matal-
lergi, telefon till målsman.

  
Svartbälteskurs
10-11/10 2009

på Bosön

Anmälan till Hans Greger. 
E-post: kansli@ju-jutsu.se
Anmälan senast 9/9 2009 med namn, 
klubb, grad samt boende på Bosön eller 
privat.
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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

Konferens 
Svenska Ju-jutsuförbuundet kommer att 
arrangera en konferens den 12-13/9 2009 
rörande förbundets framtida utveckling på 
5-10 års sikt. Deltagare kommer att vara 
förbundsstyrelsen, riks- och förbundsin-
struktörer, områdesansvariga samt instruk-
törsutbildare.
 Utöver de nu uppräknade vill vi gärna få 
idéer och förslag från alla förbundets med-
lemmar. Var med och påverka vår utveck-
ling redan nu. mejla till kansli@ju-jutsu.se.
 Projektledare för konferensen är Tony 
Hansson med hjälp av Hans Greger och 
Anna Gimlander. 

Förtjänsttecken
Svenska ju-jutsuförbundets för-
tjänsttecken i guld, nr 22, har 
utdelats till Olle Håstad, Upp-
sala Ju-jutsuklubb.

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-
förbundters 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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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


