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Terminen har sparkat igång och det märks. Kalendariet 
bågnar av aktiviteter, ordnade av klubbar eller förbundet. Det 
är läger, kurser och graderingar om vart annat. Den som inte 
vill vara hemma på helgerna har inga problem att sysselsätta 
sig med ju-jutsu i stället.

Men i tidningen finns inte bara kalendarium och informa-
tion om det som arrangeras under hösten. Här finns konkreta 
tips på hur angreppen blir bättre och därmed även försvars-
teknikerna, texter om läger och kurser under vår och som-
mar och bilder på lyckliga jutsukas som erövrat ett nytt svart 
bälte.

I somras tog fyra 
personer 4 dan och sex 
personer 3 dan i Köping. 
Det är en prestation som 
jag har stor respekt för. 
En högre dangrad sliter 
man för i flera år och det 
är inte alltid lätt att hitta en 
lämplig uke som är villig att 
träna så mycket som krävs.

All respekt till er tio som nu nått ett av era mål!
På sista sidan finns Erik Grönbergs tredje språkspalt. Vad 

betyder egentligen de ord vi ofta använder under träningarna? 
Kanske har du koll, men troligen hittar du något ord du 

hört eller till och med själv sagt, som du inte visste exakt vad 
det betydde.

Höstens kalendarium på barnsidan är något min-
dre späckat än för oss vuxna. Det är endagsläger i Tvååker, 

Monemberlägret i Kalmar och Nya Norrlandslägret 
i Umeå. Har ni barngrupper och har rimlig resväg 
till någon av de tre orterna, så ta med ett gäng unga 
elever och åk!

Barnen har roligt och ser att det finns många 
andra som tränar samma sak, som ledare får man 
inspiration och träffar andra barninstruktörer och 
som förälder få man en större förståelse för vad 
barnen tränar. Med lite tur kan man också få 
prova på ju-jutsu själv!

Lotta Emgård 
redaktör

Nummer 4: Trycks sista veckan i november 

Material måste lämnas ett par veckor innan tidningen 
trycks. Om det inte går, kontakta redaktören. 
Skicka materialet till kansli@ju-jutsu.se

Tidningen Ju-jutsu kai 2015

Händer det något  

speciellt i din klubb?

Har du en eldsjäl  

nära dig?

Tipsa tidningen!

SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV
Tel: 040 94 88 88 Fax: 040 94 07 80 
info@sbisport.se   order@sbisport.se 

www.sbisport.se

Kolla i våra kataloger!  
Bläddra i dem, ladda hem eller beställ  

gratis på www.sbisport.se/shop 

®

Redaktören har ordet

Späckad höst – det är bara att välja!

Vill du vara säker på att  inte missa ett nummer 
av tidningen Ju-jutsu Kai nästa år? Prenumerera! 
Så här gör du:
1. Sätt in 100 kronor på SJJF:s  plusgiro 66 05 65-3 
och ange ditt namn + tidning 2016
2. Skicka en e-post till: 
kansli@ju-jutsu.se där du skriver ditt namn, adress 
och klubbtillhörighet.

Tidningen hem till dig!
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Den 15–17 maj skulle man återigen 
samlas i Karlbergshallen i Köping 
så som man gjort i flera år tidigare. 
Lite famlande detta år då vi bytt ut 
en del av lägerledningen och en hel 
del funktionärer var med för första 
gången. 
Köket och matsalen hade ändrade för-
utsättningar så en hel del trygga rutiner 
hade försvunnit. Det enda vi visste var 
att vi skulle lösa det mesta, men inte hur. 
Inte förrän samma dag som lägerstarten 

föll sista planeringsdelen på plats och 
deltagarna började rasa in. 

Ett 80-tal deltagare svettades till Ola 
Johansons mycket tekniskt fyllda pass 
som pressade elevernas kunnande till 
helt nya nivåer. 

Läger är att trivas tillsammans
Det är något speciellt med läger. Första 
träningspasset upplever man en spänd 
förväntan hos gruppen och kanske en li-
ten tillbakadragning för att känna av lä-

Monsterlägret 15–17 maj i Köping

Spänd förväntan      första passet
Har du varit på 
ett bra läger 
och vill att fler 
ska upptäcka 
just det lägret? 
Skriv om det 
och skicka tex-
ten till  
lotta.emgard 
@ju-jutsu.se

RI- och FI-kurs 19–30 augusti i Uppsala:

Diskussioner om      atemi waza och randori

1 380 
personer  

gillar sidan  
Ju-jutsu Kai  

på Facebook

(17 sept 2015)

I samband med hösterminens riks- 
och förbundskurs fördes ingående 
diskussioner hur en framtida atemi 
waza skulle kunna 
se ut. 
Syftet med atemi 
waza kan vara att 
distrahera för att av-
leda ukes uppmärk-
samhet; hejda för att 
förhindra att ukes angrepp lyckas; eller 
oskadliggöra för att säkerställa att uke 
inte kan angripa igen. 

Till detta kommer att avgöra vid vil-
ket avstånd mellan uke och tori som res-
pektive teknik kan utföras optimalt. 

Till exempel så kan det i en självför-
svarssituation finnas stort behov av enk-
la och effektiva atemi waza som funge-
rar när uke och tori står så nära varandra 
att uke kan omfamna tori.

Många tillfällen att påverka
Vidare konstaterades att graderingssyste-
met och Ju-jutsu Kai under de senaste tio 
åren genomgått en kontinuerlig teknisk 
utveckling bland annat omfattande ba-
lansbrytningsriktningar, återkommande 
rörelser, metodik för mängdträning samt 
teknikträning i and ra miljöer än dojon. 

Många har varit delaktiga i denna 
utveckling och under de närmaste åren 

kommer det att finnas rikligt med tillfäl-
len i samband med förbundets tränings-
läger och kurser att bidra till Ju-jutsu 

Kais fortsatta teknik-
utveckling.

Graderingsbedöm-
ning är ett återkom-
mande tema på riks- 
och förbunds kurserna 
och denna gång var 

diskussionerna koncentrerade till hur 
randori ska bedömas i samband med 
gradering. 

Mängdträna randori!
Randori kan ses som ett mål med ju-jut-
suträningen och det är därför viktigt att 
mängdträna randori inför graderingen. 
För att ytterligare poängtera randorins 
betydelse diskuterades olika möjliga 
lösningar, en diskussion som kommer 
att fortsätta i samband med vårterminens 
riks- och förbundskurs.

Efter två intensiva dagar så kunde 
soke Hans Greger avsluta kursen med 
att konstatera att alla riks- och förbunds-
instruktörer nu är redo att ta sig an ytter-
ligare en termin fylld av träningsläger, 
kurser och andra aktiviteter.

Tony Hansson
Tekniska kommitténs ordförande

”Graderings-
bedömning är ett 

återkommande tema

5–6  
december  

hålls  
graderingar till 
1, 2 och 3 dan.  
Siktar du dit? 
Åk och titta!
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Monsterlägret 15–17 maj i Köping

Spänd förväntan      första passet

Stående: TK-ordförande Tony Hansson, Hans Brändström, Stefan Forsman, Anders Bergström, Bertil Bergdahl, Ulf Bäckström, Ola 
Johanson, stilchef Hans Greger. Sittande: David Gülger, Ylva Naeser, Karin Ersson, Johan Halvardson.

gertempen. Successivt så ökar detta och 
sista passet är det, trots tröttheten, mest 
kämpande. 

Läger handlar inte enbart om att lära 
sig nya saker. En stor del av lägerandan 
är att få uppleva och göra saker tillsam-
mans med andra och framför allt trivas 
tillsammans. 

Det vi inte får glömma är att ta tillfäl-
let i akt att göra detta över generations-
gränserna och passa på att ge våra barn 
och ungdomar goda värderingar. Det är 

en sida av ledarskapet vi kanske inte 
tänker på men vi har unika möjligheter 
att få våra elever att växa ännu mer som 
individ. 

Under Monsterlägret vill vi verkligen 
ge möjligheten att ge minnen för livet, 
att uppmuntra varje framsteg och stärka 
banden mellan ledaren/instruktören och 
eleven. Så stärk ditt ledarskap och åk på 
läger med barnen!

Tobias Back

RI- och FI-kurs 19–30 augusti i Uppsala:

Diskussioner om      atemi waza och randori

Engelsk-
språkiga  
elever?
Köp systemboken på 
engelska!

Pris: 350 kronor

Beställ:

E-post: kansli@
ju-jutsu.se

Telefon:  
08–731 70 00
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Det är viktigt att alla angrepp i graderingssys-
temet utförs på ett korrekt sätt. Vid inlärning av 
en ny teknik och i samband med uppbyggnaden 
av nya motoriska program måste angrepp och 
försvarsteknik utföras korrekt, men angreppet 
behöver inte utföras med full kraft. 
Allteftersom tori blir bättre på att utföra tekniken måste 
också kraften och intensiteten i angreppet öka. För att 
öka möjligheten att kunna utföra teknikerna i händelse 
av en överraskande uppkommen självförsvarssituation 
är det viktigt att tori har övat in försvarsteknikerna med 
kraftfulla angrepp. 

När tori kan utföra en försvarsteknik på ett bra sätt 
så är det bra att börja öva på att utföra tekniken med en 
uke som gör motstånd. Den vanliga jigo wazaträningen 
kan med fördel varvas med en uke som gör passivt eller 
aktivt motstånd. På så sätt blir träningen svettig, stimu-
lerande och randorilik.

Rätt angrepp
I samband med gradering ska examinatorn också bedö-
ma om uke gör rätt angrepp. Om uke utför ett felaktigt 
eller klent angrepp kan tori inte utföra den teknik som 
avses. Om uke till exempel inte drar omkull tori i en tek-
nik som kräver ett neddrag, så försvinner poängen med 
tekniken och tori kan inte utföra tekniken på ett korrekt 
sätt. Med ett felaktigt angrepp så riskerar tori att få för-
svarstekniken underkänd på graderingen.

För att kunna utföra graderingssystemets tekniker på 
bästa sätt måste tori således öva mycket på att utföra 
teknikerna i full fart och med kraftfulla angrepp. För att 
underlätta detta måste Ju-jutsu Kais instruktörer i sam-
band med instruktionen ta för vana att visa hur angrep-
pen ska utföras samt förklara hur ett fullbordat angrepp 
kommer att se ut. Dessutom måste eleverna kontinuer-
ligt få se hur teknikerna ska se ut när de utförs i full fart 
med kraftfulla angrepp, utan instruktörsstopp och långa 
monologer.

Tony Hansson

onys  
eknik- 
ips

T
Angrepp

Påkslag med tvåhandsgrepp. Uke slår tori i huvudet snett 
uppifrån.

Stryptag med armen med ned-
drag.

Uke drar omkull tori...

Uke tar med sig tori... … genom att dra tori…

…i sidled… …tills tori ligger på rygg.

1 2

6 7

11 12

16 17
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Grepp i kläderna med nedtryck-
ning.

Uke trycker tori bakåt nedåt… …tills tori ligger på rygg.

… bakåt nedåt… …tills tori ligger på rygg. Stryptag med armen med drag.

…bakåt. Kravattgrepp med neddrag i 
sidled.

Uke drar ned tori…

Kravattgrepp med neddrag 
framåt.

Uke drar ned tori… …snett framåt… …tills tori ligger på rygg.

3 4 5

8
9

10

13 14 15

18 19 20 21
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Även om Eslöv de senaste åren har 
seglat upp som en populär ort att 
ha instruktörskurser på så var detta 
första gången i mannaminne som 
här anordnades ett träningsläger, 
vilket gav mersmak. 
Ola Johanson (riksinstruktör, 6 dan) och 
Jonas Mokvist (förbundsinstruktör, 5 
dan) har för vana att en gång per termin 
komma ner till det fagra Skånelandska-
pet för att smaka den goda maten, njuta 
av den välklingande dialekten och inte 
minst instruera ju-jutsu. 

Oftast har det varit i Lund och någon 
gång på annan ort, men aldrig på Gladan 
i Eslöv. Det gav dem även chansen att få 
sova över på anrika Hotell Sten Stens-
son Sten, vilket ju kan vara skäl nog.

Efter en lördag med lite mer färg-
glada bälten så var det på söndagen 
svarta grader som gällde, och 19 för-
väntansfulla lägerdeltagare ställde upp 
för inhälsning. Dagen inleddes med upp-
putsning av några utvalda kihon, denna 
gång med lite mindre fokus på atemi och 
våra sex grundläggande tekniker än vad 

som annars är vanligt. 
Det var i stället tekni-
ker som annars inte så 
ofta hamnar i ramplju-
set som det övades på 
– shiho nage, kote hi-
neri och suki nage för 
att nämna några, vilket 
var riktigt kul! 

Som vid andra 
svartbältesläger så 
handlar mycket av dis-
kussionerna kring ur-
balansering – kuzushi, 
alltså åt vilket håll uke 
ska dras eller tryckas, 
samt i vilken riktning 
han ska falla. 

Det blir för mig allt mer klart att det 
många gånger är betydligt viktigare att 
studera uke, snarare än tori, för att se om 
tori gör en riktig teknik.

Efter lunch delades gruppen upp i 1 
dan i en dojo och 2–3 dan i en annan. 
I denna konstellation fortsatte sedan 
dagen med de mer bältesspecifika till-

lämpningsteknikerna 
och kanske med nå-
got undantag så gicks 
alla jigo och renraku 
waza-tekniker igenom 
i tämligen högt tempo. 

Vi kunde alla sum-
mera dagen som 
mycket trevlig och 
lärorik, och instruktö-
rerna kunde dessutom 
dra slutsatsen att det 
finns en viss klass-
skillnad på dem med 
några streck på bältet 
gentemot oss, lite yvi-
gare 1 dan:are. En kort 

och distinkt tsuri ashi snarare än bokens 
tydliga, men mer vidlyftiga, taisabaki 
som första steg i kote gaeshi kan vara en 
sådan skillnad. 

Det är ju just sådana detaljer som 
sporrar en att vilja lära sig mer, träna 
mer och gradera mer.

Johan Slagstedt
Eslövs Budoklubb

Danträningsläger 24 maj i Eslöv:

Kuzushi – för ett liv i (o)balans

Glada deltagare på danträningslägret i maj i Eslöv.
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Eslöv blev en gång utsedd till Sve-
riges tråkigaste stad, men det var 
inget vi märkte av på bälteslägret 
den 23 april. Det var 30 taggade 
själar på väg mot nästa grad, som 
radade upp sig på mattan i Eslövs 
dojo. 
Det var en riktigt utmärkt dojo för än-
damålet. Jag blev själv lite avundsjuk 
på alla slagsäckar som fanns upphängda 
på ett mycket snillrikt sätt, det väckte en 
del idéer för den egna klubben.

Det är alltså mer än bara träningstips 
som man kan få med sig när man åker 
på läger.

Tydliga instruktioner
Det var ett utmärkt upplägg med fokus 
på kihon waza under förmiddagen, för 
att sedan under eftermiddagen gå över 
till jigo och renraku waza.
En bra blandning av jujutsu-utövare – 
gamla som unga, med lite svartbältare 
som inte kunde hålla sig ifrån att hoppa 
in. 

Med Jonas Mokvist och Ola Johan-
son som instruktörer blir det som van-
ligt tydliga instruktioner, med bra tek-

niska förklaringar. 
Denna gång gjorde det inte speciellt 

ont någonstans, gjorde vi fel då? En vis 
instruktör har ju vid flera tillfällen påpe-

kat att ju-jutsu skall göra ont, i varje fall 
lite grand!

Självklart dök det upp lite nya vari-
anter på redan inlärda tekniker, varför 
bryta en tradition?

Göra om, göra rätt...
Detta är kanske dock tjusningen med 
vårt system, att det ständigt sker en ut-
veckling och ifrågasättande av gamla 
inlärda tekniker.

Det är bara till att åka hem, göra om 
och göra rätt. På väg mot svart bälte kan 
det ju vara lämpligt att lyssna på perso-
ner som kanske sitter vid bordet på gra-
deringsdagen!

Det är alltid kul att träffa kollegor 
ifrån andra klubbar. Utbyte i form av lä-
ger stärker samhörigheten och likriktar 
tekniker, som annars kanske utvecklas 
till lokala dialekter.

En eloge till Eslövsgänget för ett väl-
organiserat läger. Vi kommer gärna till-
baka.

Peter Vanlid

Bilder:  JOHAN SLAGSTEDT

30 kyugraderade elever deltog i bälteslägret i Eslöv i våras.

Två kyugraderade på väg mot nästa 
grad övar kote geishi.

Kyuläger 23 maj i Eslöv:

Gör vi fel om det inte gör ont? 
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Träning till 3, 4 och 5 dan 18 april i Uppsala:

Enkla effektiva tekniker
26 förväntansfulla utövare samla-
des för att delta på vårterminens 
dangraderingsläger för dem som 
siktar till 3:e, 4:e respektive 5:e dan. 
En dangraderingslägerdag är fylld av 
träning och kommentarer och bland an-
nat fick deltagarna till 4:e dan möjlighet 

att visa upp delar av sina egna program 
och därigenom erhålla återkoppling på 
det tekniska utförandet och svar på frå-
gor angående programmets nivå av soke 
Hans Greger och riksinstruktör Tony 
Hansson.

I graderingsbedömningskompendiet 
stipuleras att för att gradera till 4:e och 
5:e dan ska tori besitta förmågan att själv 
sätta ihop ett tekniskt program baserat 
på Ju-jutsu Kais grundprinciper, övriga 
principer och rörelsemönster. Detta ska 
visas genom att konstruera ett eget pro-
gram som förutom att vara väl inövat 
innehåller ett utbud av tekniker anpas-
sade efter både angreppens beskaffenhet 
och toris fysiska förmåga. 

Det viktigaste är inte att visa upp en 
räcka uppvisningstekniker, utan att i ett 
högt tempo och väl inövat utföra bra 
självförsvarstekniker baserade på Ju-
jutsu Kais grundprinciper och rörelse-
mönster. 

Det är således bättre med enkla ef-
fektiva tekniker utförda i ett högt tempo 

med stor precision än invecklade tekni-
ker som svårligen kan utföras i en pres-
sad självförsvarssituation.

Vad gäller kihon waza förväntas de 
testande till 3:e, 4:e och 5:e dan kunna 
utföra tekniken fulländat samt kunna in-
dividanpassa teknikerna om så är nöd-
vändigt. 

Detta medför att alla gamla tekniska 
kihon-synder behöver rättas till och 
mängdtränas så att all kihon waza på 
graderingen kan utföras korrekt och med 
lätthet. Ett gott råd till alla som siktar 
mot högre grader är att mängdträna så 
pass mycket att alla tekniker kan utföras 
lika i ett högt tempo. 

Enligt graderingsbedömningskom-
pendiet utgör detta dessutom ett av de 
viktiga kriterier som måste vara upp-
fyllda för att tekniken ska generera ett 
godkänt betyg i graderingsprotokollet. 

Tony Hansson
Tekniska kommitténs ordförande

Stående: Instruktör Tony Hansson, Ludvig Johansson, Andreas Liss, Magnus Rystedt, Anders Larsson, Jens Wallström, Mårten 
Ling, Mattias Arnsby, Marcus Dahlberg, Henrik Mangseth, instruktör Hans Greger. Knästående: Kalle Ekdahl, Malin Bohlin, An-
nelie Brandt, Stefan Forsman, Daniel Olsson, Jamal Charafi, Rickard Bäckström, John Gustavsson, Dan Isaksson. Sittande: Mimmi 
Sundin, Tobias Hammarberg, Rolf Eriksson, Elin Thörnblom, Kristofer Andersson Lind, Niklas Arrighetti.

Magnus Rystedt avväpnar sin uke.
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Dangradering 9 maj i Uppsala:

13 nya 1 dan på en dag

Bilder: HANS GREGER

Mattias Persson, Levi Nilsson Lind, Idler Leskoviku och Anders Tilstam.  
Sittande: Emelie Schildt, Nils Hansen och Jacob Nilsson.

Tove Widén, Danielle Leander Blücher, Ann-Charlotte Högberg och Jo-
hanna Kindgren. Sittande: Martin Abrahamsson och Ulrik Åkesson.

RGK arrangerade dangradering till 1 
dan i Uppsala den 9/5 2015. RGK be-
stod av Hans Greger, Bertil Bergdahl 
och Ola Johanson.

Mattias Persson, Luleå JJK
Levi Nilsson Lind, Luleå JJK
Idlir Leskoviku, Värö BK
Anders Tilstam, Värö BK
Nils Hansen, Lunds JJF
Jacob Nilsson, Lunds JJF
Emelie Schildt, Landskrona JJK
Johanna Kindgren, Örebro Budo
Ulrik Åkesson, Västerås JJK
Martin Abrahamsson, Alingsås JJK
Danielle Leander Blücher, Göteborgs JJK
Tove Widén, Göteborgs JJK
Ann-Charlotte Högberg, BK Shindo

Godkända till 1 dan
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RGK arrangerade dangradering till 3 
dan i Köping den 28/6 2015. RGK be-
stod av Hans Greger, Bertil Bergdahl 
och Anders Bergström.

Dangradering 28 juni i Köping:

Tio nya dangrader till      sex olika klubbar

Bilder: HANS GREGER

Bakre led: Rolf Eriksson, Tobias Hammarberg, Kristofer Andersson-Lind. Främre led: 
Sandra Christensen, Mimmi Sundin, Elin Thörnblom.

Rolf Eriksson, Uppsala JJK
Elin Thörnblom, Uppsala JJK
Tobias Hammarberg, Uppsala JJK
Mimmi Sundin, Uppsala JJK
Sandra Christensen, Nybro JJK
Kristofer Andersson-Lind, JJ Kai Enköping

Godkända till 3 dan

Mats Antonsson, Mikael Lord, Stefan Söder, Sebastian Esk och Mats Andersén.

RGK arrangerade dangradering till 1 
och 2 dan i Uppsala den 10/5 2015. RGK 
bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl 
och Ola Johanson.

Dangradering 10 maj i Uppsala:

Fem färska svartbälten och tre nya 2 dan

Mats Antonsson Älvsjö JJK
Mikael Lord Älvsjö JJK
Stefan Söder JJ Kai Köping
Mats Andersén Högdalens BK
Sebastian Esk Tyresö J&JJK

Godkända till 1 dan
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Dangradering 28 juni i Köping:

Tio nya dangrader till      sex olika klubbar

Från vänster: Magnus Rystedt, Jens Wallström, Malin Bohlin och Anders Larsson.

RGK arrangerade dangradering till 4 
dan i Köping den 28/6 2015. RGK be-
stod av Hans Greger, Bertil Bergdahl 
och Anders Bergström.

Malin Bohlin, Alingsås JJK
Jens Wallström, Umeå BK
Anders Larsson, Umeå BK
Magnus Rystedt, Borlänge Kampsport

Godkända till 4 dan

Rolf Holm, Therése Söderlund och Caroline Järdmo.

Therése Söderlund, Vadstena BK
Rolf Holm, Linköpings BK
Caroline Järdmo, Göteborgs JJK

Godkända till 2 dan
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Sommarlägret flyttade från Oxelö-
sund till Köping och de mellan 75 och 
80 deltagarna bjöds på riktigt bra 
träningspass och en hel del aktivite-
ter utanför mattorna.
För lägerchef Tobias Back var årets som-
marläger det första lägret för vuxna han 
arrangerade, men han har anordnat barn-
läger sedan 2000. Det var därför en er-
faren nybörjare som stod för den lokala 
organisationen.

– Jag ville skapa sommarkänsla och 
satsade mycket på aktiviteterna runtom. 
Att vi ska få bra träning förutsätter vi när 

vi åker på läger, säger han, men jag ville 
att det skulle finnas mer.

Helhetskoncept för lägret
Några av aktiviteterna var den traditio-
nella brännbollsmatchen och grillkvällar, 
något som tidigare deltagare känner igen. 
En av kvällarna ordnades en quiz och en 
annan ölprovning på ett lokalt ölbryggeri. 
Lägerdeltagarna hade dessutom tillgång 
till ett fik med biljardbord och spel.

– Vi hade en plan för kvällsaktivite-
terna, men den sprack lite på grund av att 
så många inte stannade hela lägret, säger 
Tobias Back.

Han hoppas att fler ska stanna alla da-
gar nästa år för att få ett mer sammanhål-
let läger.

– Vi har ett helhetskoncept när det gäl-
ler lägret och skulle önska att fler fick 
uppleva det.

Gasar upp nästa år
Tobias Back är nöjd med lokalerna och 
till nästa år kommer de att vara nyreno-
verade, så det kan bara bli bättre, menar 
han. Planen är att arrangera sommarlägret 

i Köping även nästa år om han får fortsatt 
förtroende.

– Nästa år är vi varma i kläderna så då 
gasar vi upp, säger han.

Häftigt med stort läger i Köping
Även om Tobias Back stått som ensam 
lägerchef på papperet så har han haft god 
hjälp av sin familj Sofia och Cornelia Go-
sak och det har varit mycket jobb att dela 
på.

– Jag tänkte ofta på Anders Bergström 
och hans familj och vilket jättejobb de gör 
med påsklägret.

För luncherna under lägret stod Svens-
ka kockars förening för, men även det 
samarbetet kan utvecklas till nästa år. 
Handelsföreningen i Köping ställde också 
upp och gav alla deltagare rabatter.

– Det är häftigt att ha ett stort läger och 
dangraderingar i lilla Köping, säger To-
bias Back. Det var lite svårt att veta exakt 
hur det skulle vara, men de problem som 
uppstod löste vi.

Lotta Emgård

Sommarlägret 27 juni–3 juli i Köping:

Många valde att bara vara     med några av dagarna

Älvsjö JJK blev aktivaste klubb på sommarlägret med åtta heltidsbetalande deltagare.

Hans Greger, 10 dan, stilchef
Bertil Bergdahl, 8 dan, 
riksinstruktör
Tony Hansson, 7 dan, 
riksinstruktör
Stefan Forsman, 6 dan, 
riksinstruktör
Karin Ersson, 5 dan, 
förbundsinstruktör
David Gülger, 5 dan, 
förbundsinstruktör
Oskar Eriksson, 2 dan, 
A-instruktör

Instruktörer

Lägerchef: Tobias Back, JJ Kai 
Köping
Antal deltagare: 75
Antal träningstillfällen: 62
Antal grupper: 3
Antal instruktörer: 7
Mattyta: 400 m2

Lägerfakta
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Sommarlägret 27 juni–3 juli i Köping:

Många valde att bara vara     med några av dagarna

Några av dem som deltog i årets sommarläger. Fler än vanligt valde att bara vara med under några av lägerdagarna.

Aktivaste elev. Stående: Ludvig Johansson, Sara Holm, Stefan Nilsson. Sittande: Alexan-
dra Collazo, Mikaela Brandt, Robin Larsson, Malin Hörnfeldt, Victor Berglund.

Årets sommarläger i Köping den 27/6–
3/7 2015 samlade 75 deltagare. Sju in-
struktörer såg till att det blev mycket och 
bra träning varje dag. Det blev en del tid 
över för instruktörerna som passade på att 
träna själva så snart schemat passade.

I samband med sommarlägret i Köping 
genomfördes en stiltävling för vuxna i 
Svenska Ju-jutsuförbundet. Det blev fyra 
par som ställde upp för tävling med sina 
favorittekniker ur bältessystemet. Tre lä-
gerinstruktörer agerade domare och Ste-
fan Forsman fungerade som tävlingsle-
dare.

Hans Greger

3 dan+ Ludvig Johansson, Uppsala 
JJK
2 dan Stefan Nilsson, Örebro Budo
1 dan Sara Holm, Budo Höör IF
1 kyu Victor Berglund, Hudiksvalls JJK

2 kyu Malin Hörnfeldt, Älvsjö JJK
3 kyu Robin Larsson, Högdalens BK
4 kyu Mikaela Brandt, Hudiksvalls JJK
5 kyu Alexandra Collazo, Älvsjö JJK

Aktivast elev

Fyra par tävlade  
i stiltävlingen
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Det var en mycket givande kurs och 
att det är fantastiskt att som klubb-
instruktör få spendera fem hela 
dagar med stilchefen (Hans Greger) 
och kunna diskutera tekniker, orga-
nisation, historia och allt annat man 
kan komma på. 
Det gav mig en ny känsla för utveck-
lingen av Ju-jutsu Kai och hur verksam-
heten har vuxit fram. Stort plus från mig 
att stilchefen håller i A-kursen även om 
vi har många andra duktiga utbildare i 
organisationen.

Jag tyckte att kursen i huvudsak var 
bra upplagd med en bra ordningsföljd 
på avsnitten, även om vi möblerade om 
något. Lite synd kanske att så stor del 
av söndagen gick bort på grund av gra-
deringarna, men jag tror att Hans själv 
var mest irriterad så jag ska inte älta den 
frågan vidare. 

Jag hade gärna sett att vi hade utnyttjat 
graderingarna mer till bedömningsträ-
ning på något mer ordnat sätt, samtidigt 
som jag förstår dilemmat med sekretes-
sen kring RGK’s bedömningar. Kan man 
komma på något sätt att organisera det 
hela så tror jag att det vore bra att utnyttja 
tillfället för att träna på teknikbedömning.

Stort steg
Jag tyckte överhuvudtaget att man kan 
träna mer på teknikbedömning under A-
kursen. Det är ett ganska stort steg som 
examinator att plötsligt få gradera elever 
till 1 kyu och man skulle kunna prata 
mer om vad man ska vänta sig av någon 
som ska ta brunt bälte och gärna öva lite 
på detta. När nu kursen gavs samtidigt 
med lägret kanske man rentav kunde tit-
ta på en tränande grupp tillsammans och 
öva på bedömning, givetvis med grup-
pens godkännande.

För mig som är ganska van att gå teo-
retiska kurser kunde tempot på många 
av teoriavsnitten höjas lite. Jag kollade 
inte hur mina kurskamrater upplevde det 
och jag är medveten om att människor är 
väldigt olika på den punkten.

Djuplodande fakta
Stefan hamnade i en svår situation som 
lärare när det visade sig att han hade en 
expert på just hans avsnitt bland kurs-
deltagarna. Jag tyckte att Stefan hante-
rade situationen strålande bra och jag 
tror att vi fick ett avsnitt om näringslära 
med betydligt mer djuplodande fakta 
och diskussioner än vi skulle fått annars. 
Mycket bra jobbat Stefan!

Tonys avsnitt var en ly-
sande föreläsning där jag 
tänker återvända till mina 
anteckningar flera gånger 
framöver. Jag hade dock 
gärna sett att vi hade fått tid 
att reflektera över innehål-
let, jobba med det i grupp 
(kanske rent av i dojon) 
för att det skulle sjunka in 
bättre. 

Utan efterarbete är det 
lätt att avsnitt av den här 
karaktären bara finns kvar 

i deltagarnas anteckningar och aldrig 
egentligen används.

Saknar träningsplanering
Något som jag saknar generellt i våra 
instruktörskurser är avsnitt om tränings-
planering. När man kommer till A-nivå 
är det inte ovanligt att man är huvudträ-
nare i sin klubb och har kanske det yt-
tersta ansvaret i klubben för att grupper 
sätts samman på ett bra sätt, att eleverna 
i hela klubben får förutsättningar att ut-
vecklas i en lagom takt, att hitta lämp-
liga instruktörer till respektive grupp, att 
se till att ungdomar får en smidig över-
gång från mon till kyu etcetera. 

Det är ett komplext, ganska avancerat 
arbete och ett tungt ansvar. Jag tycker att 
det vore bra om kurserna tog upp mer av 
dessa aspekter på ett stegrande sätt från 
C- till A-nivå.

Jag är överlag nöjd med kursen och 
att ha fått umgås med duktiga jutsukas 
både i form av kurskompisar och lärare. 
Det är trevligt att kursen går samtidigt 
med ett stort läger eftersom det skapar 
mycket liv, rörelse och ännu mer möjlig-
heter till erfarenhetsutbyte.

Stort tack.
Christian Pendleton

Lunds Ju-jutsuförening

Bakre rad: Fredrik Sjödin, Cecilia Bergdahl, Ida Blomberg, Christian Pendleton, Lars 
Edholm. Främre raden: Kursledare Hans Greger, David Slottner, Rolf Eriksson, Henrik 
Ärlehag, Pär Lindahl.

A-kurs 26–30 juni i Köping:

En ny känsla för utvecklingen

Cecilia Bergdahl, 1 dan, Högdalens BK
Henrik Ärlehag, 1 dan, Strängnäs JJF
Lars Edholm, 2 dan, Linköpings BK
Pär Lindahl, 2 dan, Nybro JJK
Rolf Eriksson, 2 dan, Uppsala JJK
Christian Pendleton, 3 dan, Lunds JJF
Ida Blomberg, 2 dan, Umeå BK
Fredrik Sjödin, 3 dan, Östersunds BK
David Slottner, 2 dan, JJK Samurai, Jönköping

Nya A-instruktörer
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Bakre rad: Kursledare Anders Bergström, Simon Mörn, Jacob Nilsson, Tho-
mas Wahlström, Jonas Tallbacka, Stefan Karlsson.
Främre raden: Robin Svantesson, Stefan Fahlgren, Sebastian Esk, Mattias 
Persson, Sara Markstedt, Gunilla Tallbacka, Lisa-Maria Cambladh.

C-kurs i Oxel… nej, Köping gav 9 
nya C-instruktörer.
Att en C-instruktörskurs hålls i sam-
band med sommarlägret är tradition se-
dan många år. Denna upplaga blev dock 
en pilotkurs på många sätt.

Ny plats
I år hade Oxelösund bytts ut mot Kö-
ping, vilket innebar att ganska mycket 
nytt skulle läras in om orten innan kur-
sen startade. Var fanns maten? Var fanns 
sovsalar? Dojon, hur såg den ut? Fler 

frågor fanns men frågetecknen rätades 
ut ett efter ett och jag som kursledare 
inser att Köping är en plats där jag gärna 
håller fler kurser. En stor förtjänst var 
att det fanns tre mattytor, varav en som
låg lite avsides från huvudmattan. En 
annan var servicen att få maten lagad 
och serverad i byggnaden bredvid sko-
lan.

Ny tidpunkt
De flesta åren har instruktörskurserna 
slutat innan eller precis i anslutning till 

att sommarlägret 
börjar. I år beslöts 
att kurserna skulle 
lappa över som-
marlägret ett par 

dagar beroende på kurslängd. Ett re-
sultat av det var att en del av kursdel-
tagarna stannade ett par dagar extra och 
tränade på lägret.

Kursen
Kursen då? Jo, nio deltagare kunde efter
kursen få sina nya licenser och har nu 
rätt att gå barnkurs och vara examina-
torer upp till 4:e kyu. Som alltid vill 
jag tacka för att jag fick lotsa er igenom 
kursen och som vanligt skyller jag den 
sköna stämningen och de härliga dis-
kussionerna på er, det är ju trots allt del-
tagarna som gör kursen.

Stefan Forsman
kursledare

Gunilla Tallbacka, 1 dan, Västerås JJK
Jonas Tallbacka, 1 kyu, Västerås JJK
Thomas Wahlström, 1 kyu, Västerås JJK
Robin Svantesson, 2 dan, Lidköpings BK
Stefan Fahlgren, 1 dan, Lidköpings BK
Sebastian Esk, 1 dan, Tyresö J&JJK
Lisa-Maria Cambladh, 2 dan, Älvsjö JJK
Jacob Nilsson, 1 dan, Lunds JJF
Stefan Karlsson, 1 kyu, Lunds JJF
Sara Markstedt, 1 dan, Luleå JJK
Mattias Persson, 1 dan, Luleå JJK
Simon Mörn, 1 dan, Örebro Budo

Nya B-instruktörer

Bakre rad: Kursledare Stefan Forsman, Pontus Björklund, 
Oscar Lundin, Mats Andersén, Jonas Kolmodin. Främre led: 
Björn Eklund, Karin Fastlund, Sofia Linde, Matilda Hallberg, 
Theodor Mitilinos.

Karin Fastlund, 2 kyu, Mora BK
Pontus Björklund, 2 kyu, Mora BK
Oscar Lundin, 2 kyu, Högdalen BK
Matilda Hallberg, 1 kyu, Högdalen BK
Mats Andersén, 1 dan, Högdalen BK
Theodor Mitilinos, 2 kyu, Älvsjö JJK
Sofia Linde, 2 kyu, Älvsjö JJK
Björn Eklund, 1 kyu, Kristinehamn JJK
Jonas Kolmodin, 2 kyu, Strängnäs JJF

Nya C-instruktörer

C-kurs 26–28 juni i Köping:

Pilotkurs på många sätt

B-kurs 26–28 juni i Köping
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Monemberläger

Var: Kalmar budoklubbs dojo (Kalmar sport-
center)
När:  Start klockan 13 på lördagen och slut 
klockan 14:30 på söndagen
Kostnad: 300 kronor
Vad ingår: Träning för mycket duktiga 
instruktörer, god mat, äventyrsbad, film och 
mycket mer.

Anmälan: Sker klubbvis till: jujutsu@kalmar-
budoklubb.com
Frågor: Har du frågor så maila jujutsu@
kalmarbudoklubb.com eller ring/sms Henrik 
070–5248768

7–8 november i Kalmar

I år är det 8:e gången som vi anordnar Monemberlägret. Ett läger som står för det gemytliga 
och med god kvalitet på det vi tränar. Ett läger där det utöver bra träning för duktiga instruk-
törer även händer annat såsom äventyrsbad, film, godisregn mm. 
Kalmar budoklubb firar i år 50 år. Vi kommer därför göra vad vi kan för att detta läger ska bli 
något utöver det mesta. Ett läger som du kommer att minnas. Vi kommer för de vuxna (ledare 
och föräldrar) anordna bland annat ledarseminarium. Vårt mål är att göra ett läger som ALLA, 
både barn och vuxna ska vara nöjda med och få ut något av.

Vi var 19 glada jutsukas från tio 
olika klubbar som träffades i Upp-
sala ju-jutsuklubbs dojo för en C-
instruktörskurs under riksinstruktör 
Tony Hanssons ledning. Kursdelta-
garna uppvisade en stor variation 
vad gällde både ålder och grad – 
från yngre till äldre, från 2:a kyu 
till 3:e dan.

C-kursen innehöll både teoretis-
ka och praktiska element och dessa 

blandades på ett sätt som framkal-
lade ny entusiasm för både stilen 
Ju-jutsu Kai och själva instrueran-
det. Kursen innehöll även ett bra 
tillfälle att lära känna varandra och 
skapa nya band mellan instruktörer 
från klubbar över hela Mellansve-
rige.
 

Emelie Lundell  
och Mimmi Sundin

Joakim Grambo, 1 kyu, Upplands Bro BK
Mårten Augustsson, 2 kyu , Älvsjö JJK
Bo Ardström, 1 kyu, Kista JJK
Felicia Wester, 1 kyu, Högdalens BK
Tobias Hammarberg, 2 dan, Uppsala JJK
Emelie Lundell, 1 kyu, Uppsala JJK
Andreas Persson, 1 kyu, Uppsala JJK
Mimmi Sundin, 2 dan, Uppsala JJK
Anna Daniels, 1 kyu, Leksands JJK
Mikael Collberg, 1 dan, JJ Kai Västerås
Fredrik Billström, 3 dan, JJ Kai Västerås
Frida Trönnberg, 1 dan, Linköpings BK
Robert Edqvist, 2 kyu, Linköpings BK
Marcus Fäldt, 1 kyu, Norrköpings JJK
Louise Carlsson, 2 kyu, Norrköpings JJK
Mikael Törn, 1 dan, Hudiksvalls JJK
Victor Berglund, 1 kyu, Hudiksvalls JJK
Zsofia Kosztyu, 2 kyu, Hudiksvalls JJK
Mattias Persson, 2 kyu, Hudiksvalls JJK

Nya C-instruktörerC-kurs 20–22 mars i Uppsala:

Entusiasm för stilen 
och band mellan  
instruktörerna
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Plats: Lidingö, Bosön, Bollhallen.

Tid: 10/10 2015.  Start klockan 10.00.
Slut 11/10 2015 klockan 15.30. 

Pris: 800:-- inkl. 2 x lunch. Om du bor på Bosön är 
kursavgiften 600:--.
Insättes på plusgiro 66 05 65 - 3.

Deltagare: Alla svartbälten i Ju-jutsu Kai.

Logi: Om du vill bo på Bosön bokar du detta själv och 
betalar till Bosön, tel. 08-699 66 00. Uppge  Svenska 
Ju-jutsuförbundet.
Bosön har även ett billigare budgetboende med dusch 
och toa i korridoren.

Anmälan: Till Hans Greger, Larsbergsvägen 12, 
181 39 Lidingö. E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Anmälan senast 22/9 2015. 
Anmälan ska innehålla: namn, grad, licens, klubb samt 
om du bor på Bosön.

Instruktörer
Hans Greger, 10 dan stilchef
Krav Maga instruktör
MMA instruktör

Hans Greger

Kursinnehåll
*  Krav Maga teknik och taktik.
*  MMA teknik och taktik.
*  Avancerad ingripandeteknik.
*  Beslutsfattande i krissituationer
*  Situationsbedöming vid atemi. 
*  Nya angreppsformer

Syftet med kursen: Att ge svartbälten en fördju-
pad och utökad kunskap om Ju-jutsu Kai och testa 
andra kampsporters träning och teknik. Vad kan vi 
lära av dessa sporter?
Ge deltagarna möjlighet till påverkan av Ju-jutsu 
Kais framtid.

på Bosön   10–11/10 2015

Det blir minst lika intressant som
förra årets svartkurs.

Svenska Ju-jutsuförbundet 

Ju-jutsu Kai

Full fart på svartkursen
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	  Uppsala	  ju-‐jutsuklubb	  inbjuder	  2ll	  	  
Höstläger	  2015	  	  

Från	  kihon	  *ll	  källaren	  

 
 
 
 
 

TONY HANSSON 7:e dan, KARIN ERSSON 5:e dan, YLVA NAESER 5:e dan,  
DAVID GÜLGER 5:e dan, ERIK GRÖNBERG 5:e dan, OLLE HÅSTAD 4:e dan,  
GUSTAF NAESER 3:e dan, LUDVIG JOHANSSON 3:e dan, MATS ERSSON 3:e dan,  
LINDA TABERMAN 3:e dan, ELIN THÖRNBLOM 3:e dan, ROLF ERIKSSON 3:e dan, 
MIMMI SUNDIN 3:e dan, DAG LEKANDER 2:a dan 
2-4/10 2015, Fredagen klockan 19.00 – 20.30, lördag 10.00 – 18.00 och söndag 10.00 - 15.00 
 
För alla kyu- och dangraderade, även nybörjare. Anmälan via: www.ujjk.se 
Pris: 300 kr för hela lägret. 100 kr för medlemmar i Uppsala Ju-jutsuklubb. Priserna gäller vid betalning 
senast 25 september. Vid betalning på plats kostar lägret 400 kr (150 för medlemmar). Ingen 
återbetalning av anmälningsavgifter görs. Betalning (läger samt ev. boende i dojon) till UJJKs 
bankgirokonto, nummer 5915-7222 senast sista anmälningsdag, ange namn och klubb på inbetalningen. 
 
Gemensam middag kommer att genomföras på restaurang lördagen den 3/10, pris 200 kr.  Ange vid 
anmälan om du vill vara med. Inbetalning sker i förskott i samband med lägerbetalning, återbetalning görs 
ej efter sista anmälningsdag. Sista dag för anmälan och betalning till middagen är den 28 september.  
Ange i samband med anmälan ev. allergier eller behov av specialkost.  
 
Billigt och bra fika samt enklare lunch finns till försäljning under lägret. 
 
Ta med GI samt oömma kläder för inomhusbruk och oömma kläder för utomhusbruk anpassade efter 
väderleken. Ta gärna med egna vapenattrapper. 
 
Möjlighet finns att övernatta i dojon för 30 kr/natt. Hotellogi kan bokas via Hotell Park Inn, Storgatan 30 
(vid järnvägsstationen ca. 600 m från dojon). Telefon: 018 - 68 11 00 
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KAI
Co.

FIRAR 50 ÅR OCH BJUDER 
HÄRMED IN TILL

JÖNKÖPING 3-4 OKTOBER 2015
Ju-jutsuklubben Samurai firar 50år! 
Vi bjuder in till läger: Kai&co. – ett stilöverskridande 
läger med utgångspunkt i ju-jutsu kai. 

När vi under dagen tränat Ju-jutsu Kai, Ninpo 
Goshinjutsu, Jodo, Iaido, Kubotan och mycket mer 
finns det på lördagen möjlighet till gemensam 
middagsbuffé på Rose Garden. Pris 249 kr/person.

Möjlighet till gratis övernattning i vår dojo finns. 
Klicka in på www.destinationjonkoping.se om ni 
föredrar att bo på hotell/vandrarhem. 

Lägret är öppet för alla stilar. Ta med er hela klubben 
och kom till oss!

Jönköpings Kampsportallians dojo
Ekhagsringen 17, 554 56 Jönköping

2 dagar   400 kr
1 dag   250 kr
Betalas in på konto 5239-4996, 
märk betalningen med “Kai&co”, 
klubb och namn för de betalningen 
gäller. Anmälan är inte fullständnig 
innan betalning har erhållts.

Stefan Forsman
6:e dan, Riksinstruktör, Ju-jutsu Kai

Gunnar Hoffsten
6:e dan, Ninpo Goshinjutsu
3:e dan, Ju-jutsu Kai
2:a dan, MuTe Ryu Jujutsu

Lasse “Stålis” Stålnacke
5:e dan, Elitinstruktör, Ju-jutsu Kai
2:a dan, Iaido
2:a dan, Jodo

Plats

Kostnad

Instruktörer

Schema och löpande information hittar ni på 
www.samurai.se/kaiochco

Anmälan klubbvis, innehållandes namn, grad, stil, antal 
dagar, om sovplats önskas, om ni önskar att följa med 
på middagen på lördagen samt kontaktperson senast 
20 september till kaiochco@gmail.com
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Svenska Ju-jutsuförbundet 

Ju-jutsu Kai

För dig som vill gradera till 1:a, eller 2:a dan i Ju-jutsu Kai. Passa på att finslipa 
dina tekniker inför graderingen för de mest kunniga instruktörerna. Du är väl-
kommen oavsett om du avser att gradera snart eller om något år. Du måste ha 
med egen kastdocka.

Till 1 och 2 dan Lördag 14/11 2015
Tid:   Start kl. 10.00.  Slut kl. 17.00.
Plats:  Lunds JJF:s dojo, Klosterängsvägen 15.
Instruktörer: Riksinstruktörerna Anders Bergström och Ola Johanson.
Pris:  800 kr/par. Insättes på förbundets plusgiro 66 05 65 - 3
 Skriv klubb, danträning, Lund.
Anmälan:    Till Ola Johanson. ola.johanson@ju-jutsu.se
 Namn, grad, klubb. Senast 2/11 2015. Anmälan är bindande.

Lund  14/11 2015

Svenska 
Ju-jutsuförbundet

Tekniska kommittén
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BÄLTESLÄGER	  
I	  LUND	  15	  NOV	  	  

	  
Du	  som	  är	  tränar	  Ju-‐jutsu	  Kai	  på	  kyu-‐nivå	  (vit	  -‐	  blå),	  passa	  på	  att	  träna	  
teknikerna	  till	  nästa	  grad.	  
	  
Träna	  för:	   Shihan	  Ola	  Johanson	  6	  Dan,	  Riksinstruktör	  
	   Och	  kanske	  någon	  till…	  
	  
Tid:	  	   Söndag	  15	  nov	  kl	  10:00,	  sista	  gruppen	  blir	  klara	  kl	  16:00	  
	  

Plats:	  	   Lunds	  JJF:s	  dojo,	  Klosterängsvägen	  15,	  Lund	  
	  

Pris:	  	   300	  kr	  
	  
Anmälan:	   Senast	  en	  vecka	  innan	  lägret	  till	  Ola	  Johanson	  	  
E-‐post:	   olajohanson@telia.com	  
	  

	   Anmäl	  klubbvis,	  med	  namn	  grad	  och	  klubb.	  
	  
V	  Ä	  L	  K	  O	  M	  N	  A	  !	  	  
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BÄLTESLÄGER
 

Lördag 14 november 2015
  

Ta chansen att få träna på alla tekniker till ditt nästa

bälte (upp t.o.m. brunt bälte) under en hel dag. 
 

Många duktiga instruktörer kommer finnas på plats, 

och vi bjuder på fika!
 

Plats: Stora dojon, Björnkärrsgatan 14 i Ryd, Linköping.

Kostnad: 50 kr.

Anmälan: Varje klubb får gärna meddela ungefärligt antal

deltagare till lars.edholm@gmail.com i förväg.

Hålltider för dagen:

09.30: Uppstart, vi börjar med kihon waza

12.00: Lunch!

13:30: Fortsatt träning, jigo waza

15.00: Klubben bjuder på fika!

17.00: Slut för dagen (eller tidigare, beroende på ork)
 

(De som inte kan vara med hela dagen är välkomna när de kan.)

Ju-jutsu Kai i Linköpings Budoklubb
bjuder in till årets andra

Varmt välkomna!
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Svenska Ju-jutsuförbundet 

21 – 22/11 2015 i Uppsala
Är du intresserad av att bli riktigt bra på Ju-jutsu 
Kai och vill du vara med i den tekniska utvecklingen?

Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerar för sjätte gången ett speciellt träningsläger för 
duktiga unga medlemmar. Du som är mellan 17 och 25 år och har 1:a kyu eller dangrad 
är välkommen till detta träningsläger. Vi vill ta vara på all den stora entusiasm som 
finns hos våra ungdomar inom vårt förbund. Under lägret kan du träna fem träningspass 
samt har möjlighet att påverka hur du vill att Ju-jutsu Kai ska utvecklas i framtiden. 

Lägret erbjuder:
* Bra och fartfylld ju-jutsuträning samt fördjupande teknikteoretiska genomgångar.
* Nya idéer om Ju-jutsu Kai och Svenska Ju-jutsuförbundets framtid.
* Möjligheter till fortsatt engagemang inom Svenska Ju-jutsuförbundet.

Lägerfakta
* På lägret instruerar stilchef Hans Greger 10:e dan och riksinstruktör Tony Hansson 7:e dan.
* Lägret startar lördagen den 21/11 klockan 11.00 och slutar söndagen den 22/11  klockan 15.00.
* Plats: Uppsala JJKs dojo, Bergbrunnagatan 1. (Se karta på www.ujjk.se)
* Lägeravgift: Lägret är gratis!
* Logi i dojo är gratis, komplett kök finns. Tel. dojo:  018-15 18 20.
*  Prisvärd logi på hotell kan bokas på Park Inn, Storgatan 30, mitt emot Centralstationens baksida. 

Tel. 018-68 11 00. Uppge Svenska Ju-jutsuförbundet.

Anmälan 
Skall ske till Hans Greger, Larsbergsvägen 12, 181 39 Lidingö. 
Tel. 08/765 14 19. E-post: hans.greger@ju-jutsu.se senast måndag 9/11 2015. 
Anmälan ska innehålla: Namn, adress, telefon, e-post samt om logi i dojon 
önskas.

VÄLKOMMEN!
Hans Greger 
Tony Hansson

FUTURE
CHALLENGE 6

Ungdomsläger
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2015
SEPTEMBER
26 Danträning till 1 o 2 dan Linköping SJJF Anders Bergström
26–27 Elit-licensförlängning Uppsala SJJF Hans Greger

OKTOBER
2–4 Höstläger Uppsala UJJK www.ujjk.se
3–4 Kai&Co Jönköping JJK Samurai kaiochco@gmail.com
3–4 Licensförlängning Eslöv SJJF Anders Bergström
10–11 Svartbälteskurs Bosön SJJF Hans Greger
17 Barnläger Tvååker Värö BK Mathias Oscarsson
18 Vapenläger Tvååker Värö BK Mathias Oscarsson
24 Instruktörsläger region Öst Linköping  
24–25 Barnkurs Eslöv SJJF Johan Halvardson
24–25 Personligt skydd-kurs Lidingö SJJF Hans Greger
28–30 C-kurs Umeå SJJF Stefan Forsman
30 Dangradering Umeå RGK Hans Greger
30–1/11 Nya Norrlandslägret Umeå SJJF 

NOVEMBER
7–8 Monemberlägret Kalmar Kalmar Budoklubb Henrik Andersson
14 Bältesläger Linköping Linköping BK Lars Edholm
14 Danträning till 1 och 2 dan Lund SJJF Ola Johanson
15 Bältesläger Lund Lunds JJF Ola Johanson
21–22 Future Challenge 6 Uppsala SJJF Hans Greger
27–29 B-kurs Uppsala SJJF Hans Greger

DECEMBER
5–6 Gradering till 1, 2 o 3 dan Uppsala RGK Hans Greger

2016
FEBRUARI
6–7 Licensförlängning Linköping SJJF Anders Bergström

SJJF – Svenska  Ju-jutsuförbundet l RGK – Riksgraderingskommittén

DAG ARRANGEMANG PLATS ARRANGöR KONTAKT

Norra regionen:
Björkstaden (Umeå) 
Boden 
Hudiksvall
Kiruna
Luleå
Piteå
Sundsvall
Timrå
Umeå BK
Örnsköldsvik
Östersund
Dalaregionen:
Borlänge
Falun
Forshaga
Kristinehamn
Leksand

Malung
Mora
Orsa
Sandviken
Vansbro
Mellanregionen:
Enköping
JJK Västerås 
Köping
Linköping
Norrköping
Nyköping
Strängnäs
Uppsala
Vadstena
Västerås JJK
Örebro

Stockholms-
regionen:
Barkarby
Bålsta
Högdalen
Kista
Lidingö
Sveriges Radio
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro
Älvsjö
Västra regionen:
Alingsås
Göteborg
Kungsbacka
Lidköping

Mullsjö
Shindo (Mölndal)
Tanum
Varberg
Värö
Smålands-
regionen:
Borgholm
Eksjö
Emmaboda
Jönköping
Kalmar
Mönsterås
Nybro
Nässjö
Oskarshamn
Växjö
Åseda

Södra regionen:
Båstad
Eslöv
Höör
Landskrona
Lund
Lödde
Malmö
Ronneby
Trelleborg
Vellinge

De sju regionerna i Svenska Ju-jutsuförbundet
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Alingsås JJK
Barkarby JJK
Björkstadens JJK
BK Shindo, Mölndal
BK Tomoe, Kiruna
BK Yoi Mullsjö
Bodens Bushido center
Borgholms BK
Borlänge JJK
Budo Höör IF
Bålsta JJK
Båstads BC
Eksjö BK
Emmaboda JJK
Enköpings JJK
Eslövs BK
Falu JJK
Forshaga JJK
Göteborgs JJK
Hudiksvalls JJK

Högdalens BK
JJK Samurai, Jönköping
Ju-jutsu Kai Enköping
Ju-jutsu Kai Köping
Ju-jutsu Kai Västerås
Kalmar BK
Kiritsu  JJ Vellinge
Kista JJK
Kristinehamns JJK
Kungsbacka JJK
Landskrona JJK
Leksands JJK
Lidingö JJK
Lidköpings JJK
Linköpings BK
Luleå JJK
Lunds JJF
Malmö JJK
Malungs JJK
Mora JJK

Musubi dojo, Lödde-
köpinge
Mönsterås JJK
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nyköpings Bushidoför-
ening
Nässjö KSK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå BK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Strängnäs JJF
Strömstads JJK
Sundsvalls BK
Timrå JJK
Trelleborgs Budokai
Tyresö Judo & JJK

Täby JJK
Umeå BK
Upplands Bro BK
Uppsala JJK
Vadstena BK
Vansbro JJK
Varbergs JK
Värö BK
Västerås JJK
Växjö JJK
Åseda JJK
Älvsjö JJK
Örebro JJ Kai
Örnsköldviks JJK
Östersunds BK

www. ju-jutsu.se

Styrelsen
Ordförande
Hans Greger,  Larsbergsvägen 12,  
181 39 LIDINGö  Tel 08–765 14 19   
Fax  08–767 14 60   
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Vice ordförande
Ola Johanson,  Lybecksvägen 11 C, 
Lgh 1201, 393 54  KALMAR 
Tel  0491–125 49,  0105–76 10 15   
E-post: ola.johanson@ju-jutsu.se

Kassör
Bertil Bergdahl,  Storängsvägen 76,  
136 72 VENDELSö   
Tel 0739–80 40 11 
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se

Sekreterare
Lotta Emgård, Krokslättsgatan 22 A, 
431 67 MöLNDAL
Tel 031–707 53 53, 0708–78 02 80  
E-post lotta.emgard@ju-jutsu.se

Ledamöter
Jens Wallström, Blomstervägen 24, 
903 52 UMEÅ
Tel 090–12 41 85, 070–683 68 31
E-post: jens.wallstrom@vasterslatt.se

Tobias Back, Hagavägen 236,   
731 40  KöPING 
Tel 0221–127 23,  070–367 27 08     
E-post: tobias back@ju-jutsu.se

Lizzie Säljgård, Noret 203,  
780 51 DALA-JÄRNA 
Tel 0281–20422, 070–378 85 75   
E-post: henrik.lizzie@telia.com

Kommittéer
Riksgraderingskommittén, RGK
Hans Greger, (se styrelsen)
Bertil Bergdahl (se styrelsen)

Tekniska kommittén, TK
Bertil Bergdahl, (se styrelsen)

Ulf Bäckström, Södra vägen 52,   
824 43  HUDIKSVALL  
Tel 0650–99624.  
E-post: ulf.backstrom@telia.com

Anders Bergström,  Morgongatan 64,  
589 53  LINKöPING  
Tel. 013–15 23 10, 070–555 27 77   
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Tony Hansson, Väderkvarnsgatan 15 A,  
753 29 UPPSALA 
Tel 018–69 55 19.  
E-post: tony.hansson@kbh.uu.se

Ola Johanson, (se styrelsen)

Hans Brändström, Norra Sidan 466,   
914 97  HöRNSJö 
Tel 0930–710 30,  070–312 25 44   
E-post: hob@ume.se

Utbildningskommittén
Anders Bergström, (se TK) 
Stefan Forsman 
Malin Bohlin

Barnkommittén
Tobias Back, (se styrelsen)
Ida Blomberg
Johan Halvardsson

Tävlingkommittén
John Gustavsson
Gibraltargatan 84, lgh 531, 
412 79 Göteborg
Tel: 0730–69 66 32
E-post: john.shindo@hotmail.com 
Jonas Mokvist 
Dan Isaksson

Ungdomskommittén
Ida Blomberg, sammankallande,
Biologigränd 37  
907 32 Umeå 
Tel: 0768–354048
E-post: Ida.blomberg@live.se 

Områdesansvariga
Informationsansvarig
Lotta Emgård, (se styrelsen)

Funktionshindersansvarig
Lotta Emgård, (se styrelsen)

Projektansvariga
Projekt framtid
Tony Hansson, (se tekniska kommittén)

Projekt nya klubbar
Ola Johanson, (se styrelsen)

Från A till Ö i Svenska Ju-jutsuförbundet – 73 klubbar som tränar Ju-jutsu Kai

Funktionärer i Svenska Ju-jutsuförbundet
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Ju-jutsu Kai – självförsvar med tradition och kvalitet

www.ju-jutsu.se

Denna gång tänkte jag att vi skulle 
titta på de begrepp som vi använ-
der oss av i dojon vid varje tränings-
pass. Instruktören ger en mängd 
med kommandon som vi oftast vet 
vad de innebär, eftersom de åter-
kommer så ofta. Vi börjar med att 
titta på just dessa:

Seiritsu Ställ upp korrekt
Seiza Sitt korrekt
Mokuso Slut ögonen
Rei Buga
Sempai ni rei Buga åt sempai
Otagai ni rei Buga åt varandra
Kiritsu Stå upp
Hajime! Börja!
Yame! Sluta! Även: Matte!
Okata? Har ni förstått? 
 Mer korrekt: Wakata?
Hai! Ja!
Ie! Nej!
Osu! Flera olika betydelser, 
 men används ofta som: 
 Ja!
Dojo Träningslokalen 
 egentligen: 
 Plats för vägen

Instruktören benämns olika, beroende 
på grad. I Ju-jutsu Kai tillämpar vi dessa 
beteckningar:
Sempai Senior-elev; upp till 
 och med 2:a dan
Sensei Lärare; 3:e till 5:e dan
Shihan Chefsinstruktör, 6:e 
 dan och högre
Soke Stilchef

Elevgraderna heter kyu (uttalas kjo), vil-
ket betyder ungefär ”klass”. Svartbältes-
graderna heter dan, vilket faktiskt bara 
betyder ”steg”. 

I dojon finns en del andra detaljer. 
Mattan heter tatami, vilket är namnet på 
de traditionella japanska matt-delarna. 
Sen har vi det här med kuddar… För att 
träna atemi använder vi:

En kudde, två kuddar (engelska: one 
pad, two pads).
En fokuseringshandske, två fokuse-
ringshandskar (engelska: one mitt, two 
mitts). 

Det japanska makiwara är ett speciellt, 
traditionellt träningsredskap för atemi, 

gjord av flätade risstrån lindade med rep. 
Det förekommer sällan i våra dojo.

Och så kiai! Det klassiska skriket som 
karaktäriserar flera budoarter. Kiai bety-
der ungefär ”i harmoni med ki”, en me-
tod som oftast resulterar i ett skrik. Men 
kiai betyder inte ”skrik” och man skriker 
heller inte kiai!

Några avslutande ord:
Jag har inte läst japanska. Jag har bara 
samlat på mig de fackuttryck som vi 
använder oss av i budon. Det är ju näs-
tan som ett eget språk. Därför kan det 
säkerligen finnas felaktigheter som den 
mer lärde kan hitta. Exempelvis slarvar 
jag med skillnaden mellan substantiv 
och verb, korta/långa vokaler, begyn-
nelsekonsonant och så vidare Det är jag 
medveten om, men det är sällan något 
problem i vår verksamhet. Nästa gång 
ska vi titta på uttal av japanska ord samt 
något om grammatik.

Erik Grönberg

Grönbergs språkspalt lektion tre

Vanliga ord på träningarna

Bild: JOHAN SLAGSTEDT

Seiza – sitt korrekt. Från Kyulägret i Eslöv i maj i år.


