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Ordföranden
har ordet

2010

Ja, då är det dags för ett nytt år med nya möjligheter
och idéer att ta vara på. Ett idrottsförbund som Svenska Ju-jutsuförbundet får aldrig sätta sig med armarna i
kors, då går vi under, och det vill väl ingen. Nej, under
skall vi inte gå. Vi skall istället utnyttja alla de möjligher som finns och utveckla vår verksamhet och bli
ännu bättre på allt vi sysslar med. Jag hoppas att alla
skall märka de positiva lösningar vi skall servera under
året.
Hur skall detta gå till? Vi kan börja med denna
tidning som nu kommer ut i nytt format, som gör det
möjligt att få plats med mer information och många
nya artiklar med anknytning till vår verksamhet samt
tekniska lösningar på våra tekniker. Jag tar gärna emot
förslag till tidningsinnehåll.
Förbundsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp med
uppdrag att förbättra vår hemsida och intern och extern
kommunikation. Resultatet skall vara att få hemsidan

mer modern och rolig att titta på och söka och
läsa i. Flera bilder och filmsnuttar samt oftare
uppdatering av händelser. Detta bör kunna vara
klart till sommaren 2010. Projektgruppen skall
även se över förbundets försäljningsverksamhet,
sponsring och rekrytering av nya medlemmar.
Jag hoppas att projektet skall ge ett positivt resultat.
När det gäller den tekniska verksamheten
sker det hela tiden en utveckling som gör våra
tekniker bättre och bättre. Vi har nu haft två
riksinstruktörsmöten där vi gått igenom många
tekniker och penetrerat dessa i detalj för att hitta
luckor och finesser. Det är viktigt att alla riksinstruktörer kan lika mycket och alla tekniker i vårt
system. Nu kommer riksinstruktörerna att vara
med och utbilda våra förbunds- och elitinstruktörer så att även dessa har samma höga kunskap
om våra tekniker. Dessa instruktörsträffar kommer att fortsätta flera gånger under året.
Tävlingsverksamheten skall utökas under
året och det är planerat ett riksmästerskap under
hösten 2010. Som alla troligen vet så återstartade
jag tävlingen Viking Cup med den första tävlingen den 31/10 2009. Nästa Viking Cup går den
1/5 2010 på Bosön. Detta är en mycket bra chans
att börja tävla inte minst på grund av de mycket
enkla tävlingsreglerna.
Lycka till med träningen och ha roligt.
Hans Greger

Annons

Svenska
Ju-jutsuförbundet
har tecknat avtal med KonicaMinolta på en C 550 färglaser/färgkopiator med hög kapacitet och kvalitet.
Svenska
Ju-jutsuförbundet
har sedan 1999 haft ett gott
samarbete med Konica-Minolta vad gäller både färgskrivare, kopiatorer och kameror.

–

–

Kalendarium
DATUM

ARRANGEMANG

PLATS

   ARRANGÖR

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = riksgraderingskommittén.

2010
JANUARI
23/1
Riksinstruktörsträningsläger
29-31/1
B-instruktörskurs
30/1
B-licensförlängning

Uppsala
Linköping
Linköping

SJJF
SJJF
SJJF

FEBRUARI
15/2
Sista rapport- och betalningsdag för klubbarna till SJJF
MARS
6/3
13-14/3
13/3
14/3

Danläger
Riks-, förbund, elitkurs
Förbundsårsmöte
Dangradering 1+2 dan

Nyköping
Uppsala
Uppsala
Uppsala

SJJF
SJJF
SJJF
SJJF/RGK

APRIL
2-5/4
2/4
16-18/4

Påskläger
Dangradering 4-5 dan
B-instruktörskurs

Linköping
Linköping
Malmö

SJJF
SJJF/RGK
SJJF

MAJ
1/5
22-23/5

Nya Viking Cup 2 partävling
Dangradering 1+2 dan

Bosön
Bosön

Lidingö JJK
SJJF/RGK

JUNI
30/6-4/7
30/6-3/7

A-instruktörskurs
Barnsommarläger

Oxelösund
Oxelösund

SJJF
SJJF

JULI
2-4/7
4/7
4-10/7

C-instruktörskurs
Dangradering 3 dan
Sommarläger

Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund

SJJF
SJJF/RGK
SJJF

15/2 2010  är sista dag
för klubbars betalning
och rapportering till
SJJF.

Dangradering till 3
dan
4/7 2010 i Oxelösund

Anmälan på särskild blankett till
Hans Greger. E-post: kansli@
ju-jutsu.se Anmälan sensst 3/6
2010.

Nya Viking Cup 2
1/5 2010
på Bosön

Lidingö Ju-jutsuklubb arrangerar
Nya Viking Cup 2 på Bosön.
Följande klasser: Orange-grön,
blå-brun, svart.
Teknikerna är fastställda och
kommer att finnas på www.
lidingojujutsu.se
Hitta en medtävlande och börja
träna nu.

Barnsommarläger
30/6 - 3/7 2010
i Oxelösund

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan till: Conny Magnusson
senast 11/6 2010 innehållande
namn, grad, klubb, ev. matallergi, telefon till målsman.

A-instruktörskurs
30/6 - 4/7 2010
i Oxelösund

A-instruktörskursen hålls samtidigt
som barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 8/6
2010.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Hans Greger

C-instruktörskurs
2 - 4/7 2010
i Oxelösund

C-instruktörskursen hålls samtidigt
som barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 8/6
2010.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Stefan Forsman
––

Sommarläger
4 - 10/7 2010
i Oxelösund

Alla bältesfärger är välkomna.
Anmälan till: Ulrika Bremer senast 11/6 2010.
E-post: Ulrika.Bremer@ju-jutsu.
se
Logi i skolsalar eller på närbeläget
vandrahem eller hotell. 13 hemkunskapsplatser finns att tillgå för
egen matlagning. Färdiglagad mat
kan beställas dagen före.

Porträttet
Vad gör Du förutom ju-jutsu?
Har nyligen påbörjat en 3 årig deltids-utbildning i
akupunktur och kinesisk medicin, som jag tycker är
mycket intressant. Ska bli kul att involvera det in
mitt yrke som naprapat. Med mitt jobb så får jag en
del uppdrag med föreläsningar, gruppträningar och
en del ergonomi.
Sedan vill jag ju gärna spendera så mycket övrig tid
som möjligt med min familj.

Jesper Sohlström

Namn:
Jesper Sohlström.
Ålder:
38 år.

Uppdrag inom ju-jutsun?
Jag har varit instruktör på GJJK sedan hösten 1987
då jag som gultbälte var hjälpinstruktör i barngrupperna. Sedan
har jag fortsatt att instruera olika
grupper under åren. Sedan 2003
har jag varit med i Tekniska Kommittén JJK (huvudtränarfunktion)
i GJJK.
Detta år har jag fått i uppdrag att
vara instruktör på Påsklägret, vilket jag ser fram emot mycket.

Yrke:
Legitimerad naprapat.
Civiltillstånd:
Gift, och pappa till Emil 4 år.
Bor:
Göteborg, ca 3 minuters gångväg
från dojon.
När började Du träna och i vilken klubb:
Började träna 1987 i Göteborgs
Ju-jutsu Klubb och har stannat
kvar sedan dess.
Grad:
4 Dan.
Favoritteknik:
Tycker det är kul med det mesta vad gäller kansetsu
waza, och några favoriter skulle kunna vara kote
hineri och irimi nage. Även gripteknikerna är spännande.
Varför började Du med ju-jutsu?
Jag tränade karate i Östersund runt 1985-1986. Där
hörde jag talas om något som hette ju-jutsu som lät
spännande. Det fanns på den tiden ingen ju-jutsu i
Östersund, men när jag flyttade ner till Göteborg
1987 så var bland det första jag gjorde att leta reda
på en ju-jutsuklubb och börja träna. Jag hade turen
att få en rätt speciell engelsman som hjälpinstruktör
i nybörjargruppen som genom åren har inspirerat
mig mycket.

–

Hur vill Du att vår ju-jutsu skall
se ut i framtiden?
Jag vill att ju-jutsu skall fortsätta
vara en idrott för alla, att alla skall
kunna ta 1 dan i Ju-jutsu Kai.
Tycker att det skall vara en bra
blandning mellan ett bra självförsvar och en rolig
idrott, och inte bli för extremt åt något håll.
Bästa ju-jutsu minnet?
Min 1 dan gradering från 1995 minns jag mycket på
grund av anspänningen innan, samt att jag och min
graderingspartner Kenneth Olsson lyckades genomföra graderingen utan några misstag (som jag minns
det i alla fall…).
Att gradera på Påsklägret är ju också en upplevelse
som jag rekommenderar.

–

Teknik

Kuzushi
Ett av de viktigaste momenten i all nage waza och kansetsu waza är balansbrytningen. Det är dock viktigt att
balansbrytningen inte utförs som en separat del av tekniken, utan utförs på samma gång som kastet eller nedläggningen påbörjas. All kuzushi syftar till att försätta uke
i obalans genom att förskjuta ukes tyngdpunkt. Denna
tyngdpunktsförskjutning behöver dock inte vara särskilt
stor, utan det är oftast viktigare att balansbrytningen är
vältajmad och att ukes angrepp/rörelse utnyttjas än att

massor av kraft används till att förflytta uke. Precis
som vid utförande av atemi waza så är avslappnade
rörelser lättare att få snabba och explosiva, medan allt
för mycket kraft gör rörelsen långsam och lätt att upptäcka.
Eftersträvansvärt är att påbörja balansbrytningen
obemärkt för att inte framkalla en motreaktion från
uke och sedan accelerera rörelsen tills uke är under
kontroll. En bra utförd kuzushi ska innehålla alla Jujutsu Kais grundprinciper och ett vanligt problem är att
tori inte har armarna i sin egen kraftcirkel genom hela
tekniken. Detta kan dock vara lite klurigt att få till, inte
minst vid utförandet av stillastående nage waza. Här

Balansbrytning o goshi

1. Greppa ukes ärm…

2. … och dra uke ur balans
snett framåt genom att
samtidigt vrida Din kropp.
Gör inte först stillastående
ett stort ryck med vänster
arm. Detta stora ryck medför oftast att Din vänstra
arm hamnar utanför Din
kraftcirkel.

3. Fortsätt draget kontinuerligt och lägg Din högra
arm om ukes midja. Tänk
på att inte sträcka ut Din
högra arm och försöka nå
bakom ukes rygg innan Du
har påbörjat ukes urbalansering och Din vridning.

6. Kasta uke över Din höft utan 7. Dra åt Dig ukes arm så att uke
att böja Dig framåt.
ligger på sidan och inte kan nå
Dig. Har Du fått till allt rätt så
kommer nu ukes vänstra ben att
peka snett framåt och i samma
riktning som du påbörjade balansbrytningen.

––

4. Bild 3 sett bakifrån. Har
Du gjort rätt så ska ukes
balans vara bruten snett
framåt och båda Dina händer befinna sig framför Dig
och mitt i Din kraftcirkel.

5. Flytta Ditt högra ben
framför uke så att Du får
kontakt med ukes kropp.
Sträva efter att ha båda
Dina händer i kraftcirkeln
och fortsätt bryta ukes balans snett framåt.

gäller det att försöka vrida kroppen så att armarna
kan vara kvar i kraftcirkeln och inte försöka bringa
uke ur balans genom att först sträcka ut armarna ur
den egna kraftcirkeln innan tekniken påbörjas.
För att exemplifiera detta kan o goshi användas.
O goshi är ett kast som kan vara svårt att utföra stående mitt framför uke och allra helst om uke och tori
har samma grepp. Det är betydligt lättare att utföra
o goshi om tori kan kliva in från ukes sida, vilket
också gör kastet användbart när tori har grepp om
ukes kropp. I denna form har kastet överlevt från
tidig tid genom möjligheten att kasta omkull en soldat i tung rustning och så utförs tekniken i modern
brottning. För att underlätta utförandet av o goshi i
kihon waza så kan detta tankesätt appliceras på balansbrytningen.
Tony Hansson

Klubb
över ekonomi och beslutsfattande en egen klubb för
Ju-jutsu Kai-verksamheten innebär.

Starta ny klubb

Varför starta en Ju-jutsuklubb?
Ju-jutsuträning runt om i landet bedrivs i idrottsföreningar, ju-jutsuklubbar. En ju-jutsuklubb bildas när
ett antal personer har ett gemensamt intresse av att
träna ju-jutsu tillsammans. En förening är en juridisk person, vilket bl.a. innebär att föreningen kan
ingå olika avtal, öppna bankkonto, söka bidrag och
söka medlemskap i olika förbund.
Hur många måste man vara?
För att kunna bilda klubben bör man vara minst tre
personer. Svenska Ju-jutsuförbundet har en regel
som säger att klubben måste betala för minst tio
medlemmar årligen för att få tillhöra förbundet.
Bilda klubb
De intresserade personerna kallas till ett möte, där
man beslutar sig för att bilda klubben, bestämmer
vad klubben skall heta, vilken verksamhet som skall
bedrivas, antar förslag till stadgar och väljer en tillfällig styrelse fram till det första årsmötet. De beslut
som fattas skall antecknas i ett protokoll.
De flesta idrottsföreningar i Sverige är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) genom något av
deras medlemsförbund. RF beskriver på den här
[http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/Att-bilda-en-idrottsforening2/] sidan utförligare hur en
idrottsförening bildas, och på den här [http://www.
rf.se/For-idrottsforeningar/Att-bilda-en-idrottsforening2/Stadgemall/] sidan finns s.k. normalstadga
för idrottsföreningar att ladda ned.
Efter att klubben bildats bör man starta ett bankkonto eller plusgirokonto, kontakta kommunens
fritidskontor för att få tillgång till en träningslokal,
samt ansöka om medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet.
Ett alternativ till att starta en helt ny förening
kan vara att bilda en sektion i en befintlig. Många
föreningar har sektioner, och därigenom kan man få
hjälp med hur man bygger upp en bra verksamhet.
Fördelen med att både administration och lokal kan
finnas klart bör dock vägas mot den självständighet

–

Medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet
De krav som ställs på klubben för medlemskap i
Svenska Ju-jutsuförbundet, liksom en sammanställning av vad medlemskapet medför finns sammanställda i förbundets bestämmelser. När klubben ansöker om medlemskap erhålls information om detta.
Klubben kan inte träna och gradera i stilen Ju-jutsu
Kai utan att vara medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet.
Ansökningsblankett för medlemskap finns här.
[http://www.ju-jutsu.se/archive/docs/ansok_medl.
pdf]
Till ansökan skall bifogas en kopia av ett justerat
protokoll från det möte där klubben bildats, samt en
kopia av klubbens stadgar. Klubbens ansökan behandlas av Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse på
närmast följande möte efter att ansökan inkommit.
Ansökan skickas till:
Svenska Ju-jutsuförbundet
Larsbergsvägen 12
181 39 LIDINGÖ
När klubben har antagits som medlem erhålls information om vad medlemskapet innebär, hur betalning
av förbundsavgift går till m.m. Klubben får också
låna en förbundsflagga att hänga i träningslokalen.
Under klubbens första år tillhandahålls två utbildningsplatser fritt på valfri licensgivande instruktörsutbildning. Förbundet erbjuder också klubben att
köpa matta av förbundet på avbetalning under tre
år räntefritt.
Frågor
Frågor kring bildandet av en jujutsuklubb eller medlemskap i
Svenska Ju-jutsuförbundet kan
ställas via e-post till info@jujutsu.se eller genom telefon till
förbundets vice ordförande Ola
Johanson, som är ansvarig för
information om klubbstarter,
tel 0491-125 49.
Ola Johanson
Svenska Ju-jutsuförbundet
–

Våldets psykologi

Våldets
psykologi
Våldets psykologi
av Joachim Volckerts.
Joachim Volckerts är psykolog och har arbetat mycket
med våldsrelaterad problematik. Han har skrivit flera böcker i ämnet våld.
Joachim är 1:a dan i ju-jutsu och tränar i Lidingö
JJK.
Här följer ett utdrag ur Joachim Volckerts skrift om
våldets psykologi. Vi kommer att publicera fortsättning i kommande nummer av tidningen.

finns framförallt i våra hem men trots detta är många
rädda att bli drabbade av illasinnade våldsmän och
rånare på gator och torg efter att ha läst kvällstidningarnas löpsedlar. Människans art bland däggdjuren är unik när det gäller anlag för destruktivitet och
självdestruktivitet – vi är i stånd att begå överlagda
mord, tortera varandra och sätta vårt släktes själva
existens i fara.
Det bör påpekas att en lång rad faktorer på samhällsnivå har en avgörande inverkan på våldsnivån i ett
samhälle. Faktorer som starkt påverkar våldsnivån
är förutom starka våldstraditioner i barnuppfostran,
stora ekonomiska och sociala klyftor, tillgång till
vapen eller djupa etniska motsättningar.

Typer av våld:

Psykologiska förutsättningar för ut- Våld av psykiskt störda personer
övande av våld och följder för den Den som utsatts för misshandel eller sexuella översom drabbas
grepp under sin uppväxt har praktiskt taget alltid
Svenska Ju-jutsuförbundets policy angående
våld.
Ju-jutsuträningen skall vara ett led i medlemmarnas sociala och moraliska fostran och avser
att bidra till kampen mot våld inom och utom
idrotten.

Våldet i Sverige
Av dem som avtjänar straff på våra fängelser är det
ungefär hälften som har någon typ av våldsutövning
mot sina medmänniskor i sitt brottsregister. Utvecklingen av våldsbrotten under senare år har inneburit
en viss ökning av antalet anmälda våldsbrott. Våldsutvecklingen har varit relativt stabil de senaste tio
åren. Dock har en viss ökning av ungdomsvåldet
noterats.

Våldet vi alla bär inom oss

symptom med anknytning till det som hänt. Sådana
symptom kan sträcka sig från att själv bära på svårkontrollerade våldimpulser till självdestruktiva beteenden som att skära sig med rakblad eller att ha utvecklat kroppsliga symptom i form av t.ex.magsår.
Våldstendenser kan också ha sin bakgrund i vissa
typer av störningar i hjärnans fuktion. Detta är dock
mindre vanligt.
Våldsimpulser kan vara av två slag:
De kan antingen upplevas som en psykisk belastning
och kan då leda till att vederbörande söker hjälp eller
försöker dämpa sitt inre övertryck med t.ex. alkohol.
Alkohol har dock den olyckliga egenskapen att först
ge den eftersträvade lindringen men därefter i lite
högre doser lösa upp de hämningar som hindrat ett
våldsamt beteende. Vid allvarliga våldsbrott är ofta
såväl förövare som offer påverkade av alkohol.
Våldsimpulser kan också vara en del av personligheten på ett sådant sätt att de uppfattas som en tillgång. Personer med denna läggning kan finna glädje
i maktutövning med våld eller hot om våld. Medlemskap i kriminella MC-gäng eller liknande organisationer kan ytterligare legitimera den här typen
av våldstendenser.

Våldet finns som ett ständigt närvarande hot, nära
eller långt borta. Ingen kan känna sig säker. Det
––

Våldets psykologi
Familjevåld

över en annan människa. Förövaren bär på mycket
djupa känslor av mindervärde och otillräcklighet.
Vid sadistisk våldtäkt är själva aggressionen erotiskt
laddad och förövaren finner en intensiv njutning i att
tillfoga sitt offer skada.
Våldtäkt är ett brott som ger svåra och långvariga
psykiska skador. Sådana skador kräver kvalificerad
psykoterapi under lång
tid.

Inom ramen för parrelationer kan våld utvecklas till
att bli en del av relationen. Parterna i en sådan relation kan ha mycket svårt att bryta sin gemensamma
våldsspiral. Mannen eller kvinnan kan bära på svåra
mindervärdeskänslor som leder till ett onormalt kontrollbehov över sin partner.
Ett sådant kontrollbehov
föder lätt våldshandlingar.
Alla får försvara sig mot våld
Den kvinnliga parten kan
Hedersrelaterat våld
också bära på en våldspromen
blematik av omvänt slag
Denna typ av våld är beanvänd aldrig mer våld än vad
med sviktande självkänsla
gränsad till vissa etniska
som
är
nödvändigt
för
att
klara
och självdestruktiva tengrupper med hedersbesig i en nödvärnssituation.
denser. Över en längre tid
grepp av en typ som är
brukar en sådan relation
främmande för vår kulleda till att den som är ofturtradition. Våldet riktar
fer blir alltmer psykiskt
sig som regel mot unga
förlamad och får det allt svårare att ifrågasätta sin kvinnor som vägrat foga sig i det förtryck och den
livssituation eller att söka hjälp.
frihetsbegränsning som riktas mot dem av en religiöst legitimerad, starkt auktoritär och ofta mansdominerad kulturtradition.

Våld mot barn

Denna typ av våld förutsätter allvarliga känslomässiga problem hos sin förövare. Våldet kan ta sig uttryck i fysisk och/eller psykisk misshandel utan att
barnet har någon möjlighet att förstå bakgrunden
till det som sker. Den fysiska misshandeln kan vara
kombinerad med sexuellt utnyttjande. Övergrepp
mot barn kan vara mer eller mindre allvarliga men
efterlämnar undantagslöst livslånga psykiska skador
hos det utsatta barnet.

Sexualiserat våld
Våldtäkt är en akt av sexualiserat våld. Våldtäktens
psykologiska motiv är fientlighet, hämnd, makt- och
kontrollbehov samt behov att finna nöje i att plåga.
Vid vredesvåldtäkten, som kan ske spontant, visar
förövaren i både ord och handling sitt behov av att
få utlopp för uppdämda känslor av vrede och ilska
genom att kränka och förnedra sitt offer.
Våldtäkt som uttryck för makt- och kontrollbehov är
en planerad handling som inleds med hot om våld.
Förövarens drivkraft är ett tvångsmässigt behov att
dominera genom att ha fullständig makt och kontroll
–

Våld utövat i skydd av massan
Till denna typ av våld kan räknas s.k. fotbollshuliganism, etniskt våld och våld som riktas mot människor som inte omfattar den egna religiösa övertygelsen. Individen kan känna sig lockad att förlora
sig i massans anonymitet där han kan undkomma
känslan av litenhet och maktlöshet genom att tillhöra
en stimulerande massa. Det kollektiva ruset skänker
befrielse från ansvar och samvete. Övermod i skydd
av massan och utan medmänskliga förpliktelser legitimerar en våldsutövning som annars inte vore
möjlig. En viktig förutsättning i dessa sammanhang
utgörs av den s.k. projektionen – en psykologisk
mekanism där andra människor tillskrivs fientliga
och farliga intentioner som de kanske inte alls har.
Man kanske inte vill kännas vid mindre önskvärda
egenskaper hos sig själv som istället förläggs till andra som utpekas som bärare. Svaghet, orenhet, fientlighet och listig beräkning kan höra till det som förs
över till andra. Det säger sig själv att individer med
våldsimpulser lockas att söka sig till denna typ av
sammanhang.
Fortsättning följer i nästa nummer.
–

Läger

Jubileum

Bältesläger
i Stockholm

Ulf Bäckström 50 år

Bältesläger i Brännkyrkahallen den 14/11
2009

Gamla minnen från kyu-tiden och bältesläger fick
mig att börja fundera över varför det inte fanns några
sådana kvar i Stockholm när i alla fall min erfarenhet var att det både var roligt och att det behövdes
gå genom tekniker inför stundande gradering (eller
bara få en genomgång i all jigowaza ifall man nu
nyligen hade graderat).
Detta födde min tanke om att Älvsjö skulle kunna
försöka hålla ett sådant varje termin för alla klubbar
som önskar att komma och träna litet extra i slutet av
varje termin. Jag luftade idén med Johan Landgren
som blev eld och lågor över detta och snabbt hade
han hittat en lokal som passade ändamålet. Även
styrelsen i ÄJJK tyckte detta var en bra idé och vi
började fila på alla smådetaljer som behövdes.

Riksinstruktören Ulf Bäckström har fyllt 50
år. Svenska Ju-jutsuförbundet gratulerar på
det varmaste.
Ulf Bäckström har fyllt 50 år. Den 7 november 2009
var jag och Hans Brändström i Hudiksvall för att
fira Uffes 50-årsdag. Han blev ordenligt firad från
alla håll och kanter.
Förbundet uppvaktade med 2 st oljelampor att
hänga ute och lysa upp de mörka kvällarna.
Bertil Bergdahl

Resultatet blev att bälteslägret återuppstod i Hägersten. Hela 47 personer var anmälda till lägret i
Brännkyrkahallen lördagen den 14:e november och
trots att sjukdomar och skador satte stopp för ett fåtal personer var det många som svettades för Älvsjös lokala instruktörer och Tony Hansson.
Lägret var jämnt fördelat över bältena men någonting positivt jag noterade var att grupperna blev
större ju lägre grad eleverna hade. Vilket förstås
bådar gott inför nästa bältesläger som är bokat till
2010-04-24 - passa på att boka in datumet redan nu,
det finns plats för åtminstone dubbelt antal elever.
Kent Nordlund

Hans Brändström, jubilaren Ulf Bäckström, Bertil Bergdahl.

Tack

för de fina presenterna och för att så
många kom och var med
på festkvällen, det blev ett
minne för livet! Jag hade
suveränt roligt! Hoppas
att ni också trivdes.
Ulf
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Jubileum

Mönsterås Ju-jutsuklubb
30 år

Mönsterås Ju-jutsuklubbs 30-årsjubileum
Lördagen den 28 november
2009 firade Mönsterås Ju-jutsuklubb sitt 30-årsjubileum.
Inbjuden för dagen var riksinstruktör Bertil Bergdahl, 7 dan,
från Stockholm. Bertil höll träning, och en del som inte tränat på flera år var inbjudna att Klubbgrundare
träna.
Kent Lindqvist.
I den nuvarande lokalen har
klubben funnits sedan september 1981, och Bertil,
som hade 2 dan då, var instruktör när den invigdes.
Dagen började med traditionell inhälsning varvid
Staffan Johansson, 2 dan, som tränat i klubben sedan
1983, hälsade alla välkomna till jubileet. Därefter
berättade en av grundarna till klubben, Kent Lindqvist, hur allting började 1979, vilket var intressant
för alla att höra .

Staffan Johansson får förtjänsttecken i guld av Bertil Bergdahl.
–

Ola Johanson försvarar sig.

Därefter hölls två träningspass. Vi fick prova tekniker från den graderingsbok som gällde när klubben
var ny, d v s den från 1976. Rolig nostalgi för de
som tränade teknikerna från den tiden, och intressant för de som tränar nu att se både skillnader och
likheter med nuvarande systembok.
På kvällen hölls festligheter i form av julbord på
hotell Kronmunken. Där tackades Kent Lindqvist för
sitt engagemang i klubben med en present. Staffan
Johansson fick mottaga Svenska Ju-jutsuförbundets
förtjänsttecken i guld efter mångårigt engagemang i
klubben.
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Jubileum

Uppsala Ju-jutsukllubb
firade 30 år
I mars 2009 fyllde Uppsala ju-jutsuklubb 30 år vilket firades under verksamhetsåret 2008/2009 med
en rad engagemang. Organiserad ju-jutsuträning
har dock funnits i Uppsala sedan 1967 inom ramen
för Uppsala judoklubb, men den 8/3 1979 delades
klubben och Uppsala ju-jutsuklubb såg dagens ljus.
Mycket har hänt under de första 30 åren och antagligen finns många med- och motgångar att upptäcka
under de kommande 30.
Aktiviteterna började redan under 2008 med ett
omfattande jämställdhetsprojekt för att ytterligare
stärka tjejers möjlighet att träna självförsvar. Målet

utom har träningen i ungdomsgrupperna dokumenterats och detta har mynnat ut
i en B-uppsats vid Uppsala
universitet. Förutom detta genomfördes ett träningsläger
med tillämpad ju-jutsu för
tjejer. Glädjande nog har detta projekt även uppmärksammats av Riksidrottsförbundet Soke Hans Greger
och i tidningen Svensk Idrott håller tal. Foto: Jonas
Egehult.
ägnades tre sidor och första
sidan åt projektet samt en
intervju med projektledaren Anneli Häyrèn Weinestål.
Vidare har ett jubileumsläger för alla intresserade
medlemmar genomförts. Inriktningen på lägret var,
tekniker vi minns eller inte kan glömma och under

Några av de dekorerade medlemmarna: Mimmi Sundin, Rickard Johansson, Maria Berg Andersson, Ylva Naeser, Pop Qvarnström,
Gustaf Naeser. Foto: Jonas Egehult.

med projektet var att alla ska trivas i träningslokalen
och att aktivt arbeta för att bryta stereotypa könsmönster. Alla klubbens instruktörer deltog i en omfattande jämställdhetsutbildning och alla medlemmar svarade på en enkät om stämningen i klubben
och om det finns några former av trakasserier. Dess-

dagen visade några erfarna instruktörer inför en stor
skara förbluffade medlemmar upp ju-jutsutekniker
och uppvärmningsövningar från förr. Undertecknad
passade bland annat på att genomföra ett autentiskt
pass från 25/3 1985 omfattande mycket uppvärmning och någon liten teknik på slutet. Dessutom
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Växjö Ju-jutsuklubb
firade 30 år
Växjö ju-jutsuklubb firade 30 år

Medlemmar vid ett av middagsborden. Foto: Rickard Johansson.

På Teleborgs slott i Växjö arrangerade Växjö jjk
30-årsjubileum fredagen den 6 november 2009. Ca
100 festdeltagare njöt av mingel med gamla och nya
vänner, god mat och dans till levande musik. Dessutom hölls tal av bland annat klubbens grundare
Tomas Hermander och Svenska Ju-jutsuförbundets
representant Johan Halvardson, som passade på att
dela ut ett antal av förbundets förtjänsttecken. Kvällen blev mycket lyckad med många återseenden och
församlingen var rörande överens om att jubileumsfester borde ske betydligt oftare.

bjöds deltagarna av Peter Hansson på en historisk
Anders Vannestål
odyssé över de gångna 30 åren.
Firandet kulminerade sedan med en jubileums- Växjö jjk
bal på Uppsala garnison. Förutom mat, tal, sång
och dans fick de uppklädda festdeltagarna se många
av Uppsala ju-jutsuklubbs profiler belönas för lång
och trogen tjänst för idrottens bästa. Bland annat utnämndes Jörgen Sahlin och Lena Thelberg Sahlin till hedersmedlemmar i
Uppsala ju-jutsuklubb och Olle Håstad
tilldelades Svenska Ju-jutsuförbundets
förtjänsttecken i guld.
För att möta framtidens behov av
nya instruktörer har ett projekt kallat
Ung instruktör påbörjats. Inom ramen
för detta projekt får unga medlemmar
som kanske skulle vilja bli instruktörer en chans att träffa klubbens höggraderade samt få veta mer om ideell
verksamhet, klubben och förbundets
uppbyggnad och en lite djupare teknikteoretisk förståelse. Glädjande nog
har detta redan mynnat ut i några nya
unga viljor som vågat ta steget att bli
instruktörer och förhoppningsvis kan
några av dessa blivande instruktörer
leda nostalgiträningspassen i samband Johan Halvardson delade ut Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken till:
med att klubben firar sitt 60-års jubi- Jesper Kedjevåg, Mattias Mickelsson, Henrik Björk, Sunniva Thordin, Lasse
Hammarsten och Keno Osorio.
leum.
Tony Hansson
–
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vis även varit klubbens chefsinstruktör under alla
år.

Lidingö Ju-jutsuklubb
firade 25 år

Klubben växte snabbt och redan efter några få år
hade klubben fått fram egna instruktörer som på
ett förträffligt sätt engagerade sig
i klubben och hjälpte till med nya
grupper.
1986 startade klubben med ungdoms- och barngrupper i ju-jutsu.
Barnverksamheten ökade så snabbt
att det blev nödvändigt med flera
nybörjargrupper varje termin.

Lidingö Ju-jutsuklubb startade
1984 med en interimsstyrelse bestående av Hans Greger, Eva Greger
och Mats Greger.
Hans Greger
I februari 1984 styrde 17 förväntansfulla lidingöbor sina steg till det tillbyggda och nyinvigda idrottsinstitutet Bosön, och
den nya 150 kvm stora träningslokalen som kallades
”dojo”.

Varför? Jo! Den nystartade Lidingö Ju-jutsuklubb
skulle ha sin första träning denna kväll. Det blev
en ny upplevelse för de 17 förväntansfulla som genast blev medlemmar i klubben och tränade flitigt
två gånger i veckan. Resultatet lät inte vänta på sig,
klubben åkte på träningsläger där några av klubbens
elever blev utnämnda till ”aktivaste elev”.
Klubben fick en succéstart med duktiga och flitiga
elever, och på Bosön fanns Sveriges
kanske bästa dojo med ny fin matta
samt enorma möjligheter till olika aktiviteter. (Bosön är en idrottsanläggning
för alla typer av idrott både utomhus
och en stor inomhushall.)
Mats Greger

1998 blev klubben utan lokal då
LIDINGÖ
Bosön ändrade sin
verksamhet och inte längre hyrde
ut sina lokaler annat än tillfälligt. I
ett och ett halvt år låg verksamheten nere innan kommunen lyckades
hitta en lösning som blev Larsbergs
skolas gymnastiksal. Där är vi fortJU-JUTSU
farande. Det var många som kom
tillbaka när klubben omstartade och idag har klubben ca 70 medlemmar.
1987 fick klubben sitt första svartbälte, som 1989
följdes av tre till. Fram till 2009 har
klubben fått totalt 25 svartbälten varav sju stycken har tagit 2:a dan och
en 3:e dan.
Som instruktör, säger Hans Greger, är
det fantastiskt roligt när man ser sina
elever utvecklas och så småningom
vara mogna för det stora provet, svart bälte.
Eva Greger

År 2009 firade klubben 25-årsjubileum. Det är inte
mycket om man jämför med gamla etablerade klubbar som firar både 40 och 50 år, men för oss i Lidingö Ju-jutsuklubb betyder 25 härliga år en hel del.
Hans Greger har samlat in fakta om klubbens 25 år
och gjort en bok om klubbens historia som finns att
köpa på klubben.

Initiativtagare och bildare av Lidingö Ju-jutsuklubb
är stilchefen och ordföranden i Svenska Ju-jutsuförbundet Hans Greger 10:e dan ju-jutsu som naturligt– 14 –
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RGK i Linköping

Fint främmande på besök till Linköpings Budoklubb
I mitten av december 2009 fick Linköpings Budoklubb storfrämmande när Riksgraderingskommittén, RGK, kom på besök för att hålla graderingar till
1 och 2 dan i Ju-jutsu Kai. Linköpings Budoklubbs
Anders Bergström står varje vecka på mattan i vår
dojo, men det hör inte till vanligheterna att Bertil
Bergdahl och Ju-jutsu Kais stilchef Hans Greger
kommer hit. Faktum är att det här var första gången
som det ordnades dangraderingar i vår dojo, vilket
passade bra med tanke på att Linköpings Budoklubbs ju-jutsusektion firade 40-årsjubileum 2009.

nya svarta, medan Johan Svensson fick ta emot ett
nytt svart bälte med två gula sträck.
Sju nya dangrader i ju-jutsu på en och samma dag
är visserligen inte rekord i Linköpings Budoklubbs
historia, vilket klubbens historiekunniga lyckades
gräva fram efter att ju-jutsusektionens styrelse felaktigt spekulerat om saken på klubbens hemsida.
Men vi i sektionsstyrelsen kan ändå torrt konstatera
att det knappast hör till vardagen.
Före och efter dangraderingarna lyckades vi
klämma in klubbens egna graderingar till kyugrader. På klubbens julfest på kvällen var det därför en
hel del nöjda ju-jutsuutövare som kunde diskutera
dagens händelser och jämföra sina nya bältesfärger.
Vi i Linköpings Budoklubbs ju-jutsusektions styrelse är mycket glada över att RGK hade möjligheten
att för första gången någonsin hålla dangraderingar
i vår dojo. Den glädjen delas av klubbens medlemmar, men kanske särskilt av en medlem, som vi för
den goda sakens skull låter vara anonym.
-- Kul tradition att ha dangraderingar hos Linköpings Budoklubb, sa han till Hans Greger.
-- Har det redan blivit tradition? undrade Hans
Greger.
Vare sig det blir en ny tradition eller inte, vill vi
i Linköpings Budoklubb hjärtligt tacka RGK för att
ni kom till vår dojo, och vi hoppas på snart återseende.
Johan Gustafsson, styrelseledamot i Linköpings
Budoklubbs ju-jutsusektion.

Dessutom skulle sju av våra egna medlemmar pröva till en ny dangrad. Det märktes att det var något
speciellt på gång, både bland de aktiva och bland
åskådarna.
Men innan graderingarna drog igång belönades
tre av Linköpings Budoklubbs trotjänare för sina
insatser för ju-jutsun. Lotta Klang-Bergström tilldelades Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken
i guld, medan Mattias Arnsby och Jonas Eriksson
tilldelades förtjänsttecken i brons.
Graderingarna började precis som vi önskade.
Ingen av de våra hade bestämt sig för att gå ut lugnt
för att sedan öka tempot. Det var full fart från början. Några timmar senare kunde Linköpings Budoklubbs Lisa Hansson, Pontus Riis, Per-Magnus
Olsson, Lars Edholm, Andreas Andersson och Erik
Folker byta ut sina slitna brunbälten mot glänsande
–

Per-Magnus Olsson gör shio nage på Lars Edholm, foto Magnus Jonsson.
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Kyuläger i Malmö
Foto: Martin Ridell.

Bältesläger för kyugraderade i Malmö Jujutsuklubb den 24/10-2009
Lördagen den 24/10 började som de flesta andra. En
kopp kaffe i dojon... Skillnaden var att det var dags
för höstens bältesläger för
oss i den södra delen av landet.
Klockan 10.00 drog lägret igång med uppställning
och instruktörspresentation.
Instruktörerna som undervisade denna gången var först
och främst, i vanlig ordning
Ola Johanson och Jonas
Mokvist. Därefter följde några regionala talanger,
Per Skog (Budo Höör), Sven Olinder (Lunds Ju-jutsuförening), Kim Ridell (Malmö JJK) och jag själv,
Emil Andersson (Malmö JJK).
Lägret lockade drygt 60 deltagare från olika klub-

bar, med relativt stor geografisk
spridning. Det blev snabbt bra
stämning och det var trevligt
att träffa alla sina ju-jutsuvänner igen. Dagen fortsatte med
genomgång av de flesta tekniker
till de olika kyugraderna i de
olika grupperna. Av alla leenden att döma så var alla väldigt
nöjda med träningen. Många
skratt och roliga stunder
på mattan, och självklart
fullt ös under hela dagen.
Ett stort tack till Ola
och Jonas som gör dessa
återkommande lägren
till en lika trevlig upplevelse varje gång! Även
ett stort tack till övriga
instruktörer som ställt
upp och visat att vi i
Skåne också kan...
Emil Andersson
Malmö Ju-jutsuklubb
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Danläger i Malmö
Foto: Martin Ridell.

Bältesläger för dangraderade i Malmö Jujutsuklubb den 25/10-2009
Vissa var lite trötta och slitna efter gårdagens bältesläger. Men nu ställde
drygt 20 dangraderade
upp på mattan för att öva
tekniker till 2 och 3 dan.
Instruktörer för dagen var
Ola Johanson och Jonas
Mokvist.
En väldigt bra planering av dagen med mycket bra tips, roliga tekniker och tankeställare dök
upp. Självklart försvann

–

tiden för fort även denna
gången, men ändå hann vi
nästan med att göra allt.
Under dagen tränade vi
bland annat kata, randori,
en grundlig genomgång
av de sex huvudgrundteknikerna och en massa jigo
waza till de kommande
graderna.
Efter fem timmars träning så behövde kroppen
verkligen vila, och vi avslutade dagen.
Även här ett stort tack till Ola och Jonas, och
självklart till alla ju-jutsukas som dök upp och förgyllde även denna dag!
Emil Andersson
Malmö Ju-jutsuklubb
Fler bilder från båda dagarnas läger finns på www.
mjjk.com .
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Förtjänsttecken

Utdelade förtjänsttecken

Guldgänget

Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken har under 2009 tilldelats följande
personer:
Guld:
22.
23.
24.
25.
26.

Jan Malmstedt

Lotta Klang
Bergström

Olle Håstad, Uppsala JJK			
Jan Malmstedt, Lidingö JJK			
Lotta Klang Bergström, Linköpings BK
Jesper Kedjevåg, Växjö JJK		
Staffan Johansson, Mönsterås JJK

Silver:
12.
Gustaf Naeser, Uppsala JJK		
13.
David Gülger, Örebro Budo		
14
Michael Bäckström, Mönsterås JJK
Brons:
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65
66.

Olle Håstad

Jesper Kedjevåg

Silvergänget

Maria Berg Andersson, Uppsala JJK
Ylva Naeser, Uppsala JJK
Pop Qvarnström, Uppsala JJK
Elisabet Leitet, Uppsala JJK
Jonas Egehult, Uppsala JJK
Mats Ersson, Uppsala JJK
Rolf Eriksson, Uppsala JJK
Thomas Lundkvist, Uppsala JJK
Kristin Jacobsson, Uppsala JJK
Jonas Eriksson, Linköpings BK
Mattias Arnsby, Linköpings BK
Sunniva Tordin, Växjö JJK
Henrik Björk, Växjö JJK
Mattias Mickelsson, Växjö JJK

Gustaf Naeser

Rolf
Eriksson

Thomas
Lundkvist

Kristin
Jacobsson

David Gülger

Michael
Bäckström

Bronsgänget

Maria Berg
Andersson

Mats
Ersson

Staffan Johansson

Jonas
Eriksson
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Ylva
Pop
Elisabet
Naeser Qvarnström Leitet

Mattias
Arnsby

Sunniva
Tordin

Henrik
Björk

Jonas
Egehult

Mattias
Mickelsson

Läger

Instruktörsläger i Umeå
Instruktörsläger med Emmajohan
Helgen den 28- 29 november 2009 arrangerade Umeå
Budoklubb ett instruktörsläger för klubbens alla instruktörer med temat ”barnmetodik och pedagogik
inom Ju-jutsu Kai” med Emmajohan som instruktör.
Lägret hade ett väldigt speciellt upplägg där lördagen
användes till att ingående studera några teknikers uppbyggnad: Hur var det nu med balansbrytningen? Vilken är den korrekta nedläggningsriktningen? Hur ser
graderingsbestämmelserna ut till 4:e mon, till 1:a mon,
till 3:e kyu, till 1:a dan och hur ska det se ut till 3:e
dan?
Deltagarna delades in i två grupper där den ena agerade
som instruktörer och den andra som elever. Elevgruppen fick utföra de olika teknikerna efter bästa förmåga
medan instruktörsgruppen fick i uppdrag att komma
fram till vilken detalj som var viktigast för att höja
elevgruppen som helhet.
Det var helt lysande att dels bli instruerad av en sådan
kompetent instruktör och pedagog som Emmajohan,
samt att med instruktörsgruppens granskande ögon
finna tekniska detaljer som man själv kanske inte ens
tänkte på. Sedan fick man även ställa sig själv under
luppen och idka lite självgranskning: Gjorde nu jag det
felet som instruktörsgruppen sett, eller var det främst
de andra? Och nog var det vissa självklara misstag man
gjorde, men i andra fall så var nog självgranskningen
den svåraste biten - för visst har jag hört att man ska

göra så tidigare, men gör jag nu så?
Söndagen rivstartade med att barnmogulen Emmajohan fick bevisa hur man likt en dirigent kan
styra en grupp med
över 40 knattar, en
syn som nog skulle
skrämma de flesta
instruktörer. Men
vilket pass dessa
knattar erbjöds och
det är nog inte var
dag så många i sådan låg ålder gjort
så mycket rätt …
samtidigt. På ”knattelägret” fick vi som
deltagare på instruktörslägret dels agera hjälpinstruktörer, men vi fick även möjlighet att i detalj
studera Emmajohan i de situationer som uppstod.
När knattepasset var över var det dags för oss på
instruktörslägret att göra om knattepasset och nu
själva hålla det inför klubbens yngre montränande barn, nämligen nybörjarna och de med gul-vitt
bälte. Skönt för oss som instruktörer var nog att
de inte var 40 stycken, samt att de var ett antal
år äldre än de knattar och jutsulekare som varit
med tidigare. Och visst var det både givande och
roligt, inte minst med tanke på den återkoppling
vi fick från både barn och Emmajohan.
Efter en lättare lunch gick vi över till att granska
det graderingssystem vi har med tillhörande röda
trådar och teknikkedjor. Några av de frågeställningar som vi gick igenom under de kvarvarande
passen var: Hur lägger man upp träningspassen?
Vad är det vi tränar - lek eller kvalitativ ju-jutsu?
Hur kan man variera uppvärmning och teknikträningen så att träningen blir så bra som möjligt
och att vi inte hamnar i lekträsket? Hur påverkar
målgruppen de tekniker vi vill lära ut? etc.
När lägret senare nådde sin slutpunkt var det inte
så mycket som behövdes tilläggas eftersom det
var en enorm helg med många intryck som nu
skall bearbetas och smältas, tack alla som var
med och ett speciellt tack till Emmajohan som
gjorde detta till något så unikt, tack!
Jonas Elfving/Umeå Budoklubb
Foto: Jonas Elfving, Ellen Walleij
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Dangradering
Godkända till 1 dan

Dangradering
på Bosön
Dangradering på Bosön 5/12 2009

Peter Larsson		
Martin Samuelsson
Michael Jansson
Kai Pöykiö		
Per Åstrand		
Karin Appelgren

Mönsterås JJK
Mönsterås JJK
Radio&TV JJK
Högdalens BK
Hudiksvalls JJK
Borlänge JJK

Förmiddagsgänget på lördagen

Sedvanligt höll RGK dangradering på Bosön i december. Det var många
som anmält sig till graderingen, tyvärr var det
några som var tvungna att
avstå på grund av sjukdom
(svinsjukan). Det var dock
sex stycken som var friska
på förmiddagens gradering och alla övertygade
RGK och fick sina svarta
bälten.
I eftermiddagens grupp
saknades två sjuka som
fick avstå från graderingen. Detta innebar att graderingsgruppen bara bestod av nio deltagare.
De kämpade dock lika fantastiskt som förmiddagens
grupp. Även här blev alla
nio godkända och fick det
åtråvärda svarta bältet runt
midjan.

a
y
N

1

n
a
d
Nya 1 dan. Stående: Michael Jansson, Kai Pöykiö, Karin
Appelgren. Sittande: Peter Larsson, Martin Samuelsson,
Per Åstrand.
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Dangradering
Godkända till 1 dan

Dangradering
på Bosön

Riksgraderingskommittén bestod denna gång av
stilchefen Hans Greger samt riksinstruktörerna Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Magnus Flank		
Patrik Jansson		
Jacob Hylén		
Hannes Sandahl
Stefan Nilsson		
Ellen Walleij		
Oscar Smedberg
Hans Lindborg
Sergio Gonzalez

Alingsås JJK
Alingsås JJK
Växjö JJK
Växjö JJK
Sportpalatset Örebro Budo
Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK

Eftermiddagsgänget på lördagen

a
y
N

Nya 1 dan. Stående: Jacob Hylén, Stefan Nilsson, Patrik Jansson, Sergio Gonzalez, Ellen Walleij.
Sittande: Hannes Sandahl, Hans Lindborg, Oscar Smedberg,
Magnus Flank.
–
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Dangradering

Dangradering
på Bosön

Dangradering på Bosön 6/12 2009
Godkända till 2 dan
Henrik Mangseth
Sofie Henningsson

Hudiksvalls JJK
Ronneby JJK

Söndagens gradering började med två friska av de
fyra anmälda till graderingen. För att fylla ut gruppen flyttades ett par från 3 dangraderingen på eftermiddagen. På detta vis blev det två omgångar även
på förmiddagen. Även denna gång blev alla godkända.
På eftermiddagen var det fyra som ställde upp för
test till 3 dan. Tråkigt nog var det två sjuka som fick
avstå från graderingen men de fyra som var friska
klarade graderingen och blev godkända.
Det har aldrig varit så många sjuka vid ett graderingsstillfälle som denna gång. Vi får skylla på grisoch annan influensa.
Riksgraderingskommittén bestod denna gång av
stilchefen Hans Greger samt riksinstruktörerna Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Förmiddagsgänget på söndagen

a
y
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Nya 2 dan. Sofie Henningsson, Henrik Mangseth. Lilla bilden: Ulf Bäckström fotar.
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Dangradering
Godkända till 3 dan

Dangradering
på Bosön

Malin Bohlin		
Claes Alingsjö		
Malin Källdahl
Corinna Kruse		
Magnus Sandvall
Christian Karlsson

Nya 3 dan. Malin Bohlin, Claes Alingsjö.

Alingsås JJK
Alingsås JJK
Linköpings BK
Linköpings BK
JJ Kai Nyköping
JJK Shindo, Mölndal

Eftermiddagsgänget på
söndagen

N

ya

3

n
a
d

Nya 3 dan. Christian Karlsson, Corinna Kruse, Malin
Källdahl, Magnus Sandvall.

–
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Dangradering

Dangradering
i Linköping

Dangradering i Linköping
12/12 2009
Det var så många som var anmälda till graderingen
på Bosön den 5-6/12 så riksgraderingskommittén
beslöt att lägga en gradering i Linköping helgen efter, den 12/12 2009. Första graderingen var till
1 dan med fullt lag dvs 12 deltagare, tio klarade graderingen denna gång. På eftermiddagen var det fem
som testade till 2 dan och alla klarade sig.

Godkända till 1 dan
Erik Folker		
Andreas Andersson
Per-Magnus Olsson
Lars Edholm		
Lisa Hansson		
Pontus Riis		
Ivan Gramson		
Fredrik Svensson
Maja-Stina Karlsson
Ronnie Stålebring

Linköpings BK
Linköpings BK
Linköpings BK
Linköpings BK
Linköpings BK
Linköpings BK
Göteborgs JJK
Göteborgs JJK
Göteborgs JJK
Göteborgs JJK

Riksgraderingskommittén bestod denna dag av stilchefen Hans Greger samt riksinstruktörerna Bertil
Bergdahl och Anders Bergström.

a
y
N
Stående: Erik Folker, Per-Magnus Olsson, Andreas Andersson, Lars Edholm , Pontus Riis, Lisa Hansson.
Sittande: Ronnie Stålebring, Fredrik Svensson, Ivan Gramson, Maja-Stina Karlsson.
– 24 –

1

n
a
d

Dangradering
Godkända till 2 dan

Dangradering
i Linköping

Martin Klarqvist
Johan Linnér		
Stefan Sjö		
Johan Svensson
Tobias Carlson

Göteborgs JJK
Göteborgs JJK
Göteborgs JJK
Linköpings BK
Norrköpings JJK

Stående: Stefan Sjö, Johan Linnér, Martin Klarqvist.
Sittande: Johan Svensson, Tobias Carlson.

a
y
N
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PÅSKLÄGER   2 - 5/4 2010
36:e året i Linköping

Funktionärer

Missa inte tillfället att få träna för Sveriges bästa jujutsuinstruktörer.
Alla som har 3 dan och högre kommer dessutom
att få träna i en egen grupp.
Under fredagen kommer det att genomföras dangradering till 4 och 5 dan.
Tid: Lägret startar fredag 2/4 2010 klockan 12.00
exakt. Var ombytt i gi på mattan i god tid. Lägret
avslutas måndag 5/4 2010 klockan 13.00.
Plats:
köping.

Lägerledning
Anders Bergström
Lägerchef
Lotta Klang Bergström
Lägersekreterare
Matilda Bergström
Assistent

Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 25, Lin-

Pris: Träningsavgift 600 kronor.
Avgiften betalas vid lägerstarten eller klubbvis före
lägret till pg 66 05 65-3.
Logi: Övernattning kan ske i skolsalar 3 nätter för
120 kr eller 40 kr/natt. Medtag liggunderlag.
Övernattning kan även ske på hotell:
First Hotel, Linköping, Storgatan 70-76.

Anders
Bergström

Lotta Klang
Bergström

Matilda
Bergström

Hallservice

Dennis Bergström
Hallchef
Rikard Wolf
Vice hallchef

Enkelrum 480 kr/natt, inkl. frukost.
Dubbelrum 370 kr/natt/person, inkl. frukost.
Betalning av hotell sker vid lägerstarten eller
klubbvis före lägret till pg 66 05 65-3.
Anmälan, hotellbokning: Kan ske redan nu till
Anders eller Lotta Bergström.
E-post: pasklager@ju-jutsu.se
tel. 076-773 40 33.
Deltagare: Alla bältesfärger är välkomna.
Träning: Alla kan träna upp till 13 pass under
påsklägret.

Dennnis
Bergström

Rikard Wolf

Sjukvårdsansvarig
Lotta Klang Bergström

Lotta Klang
Bergström

Endast 600 platser, boka i god tid.
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PÅSKLÄGER   2 - 5/4 2010
Instruktörer Ju-jutsu Kai
Hans Greger 		
Bertil Bergdahl
Ulf Bäckström
Anders Bergström
Tony Hansson 		
Ola Johanson 		
Hans Brändström
Ylva Naeser, 		
Jesper Sohlström
Malin Bohlin 		
Anders Vannestål
Sofie Henningsson

10 dan stilchef
7 dan riksinstruktör
7 dan riksinstruktör
7 dan riksinstruktör
6 dan riksinstruktör
6 dan riksinstruktör
6 dan riksiinstruktör
4 dan förbundsinstruktör
4 dan elitinstruktör
3 dan A-instruktör
2 dan A-instruktör
2 dan B-instruktör

Gästinstruktörer
Rob Haans 		
5 dan jiu jitsu
2 ggr europamästare, 3 ggr världsmästare

Instruktörer

Hans
Greger

Bertil
Bergdahl

Ulf
Bäckström

Anders
Bergström

Tony
Hansson

Ola
Johanson

Hans
Brändström

Ylva
Naeser

Jesper
Sohlström

Malin
Bohlin

Anders
Vannestål

Sofie
Henningsson

Påsklägret 2009.

Påsklägret 2009.

Gästinstruktör
Rob Haans
är flerfaldig
världsmästare
i jiu-jitsu

Rob Haans

–
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Förbundet söker

Affisch

Förnyad hemsida

Ny förbundsaffisch

Svenska Ju-jutsuförbundet söker någon som
är bra på att layouta vår hemsida. Vi vill att
hemsidan skall vara mer attraktiv med fler
fartfyllda bilder och filmer.

Svenska Ju-jutsuförbundet har nu tagit fram
ännu en affisch som medlemsklubbarna kan
använda i sin marknadsföring.

Svenska Ju-jutsuförbundet utlyser en tävling om
vem som kommer med det attraktivaste förslaget till
ny hemsideslayout.
Den som vinner får gratis träning på förbundets
påskläger och sommarläger eller motsvarande annat
pris. Den som vinner kan få möjlighet och ersättning för att sedan bygga upp hemsideslayouten. Det
är en fördel om sidan kan byggas med ett välkänt
program som flera har tillgång till och kan hantera
programmet.
Gör så här: Sätt ihop ett förslag och skicka det som
pdf-format till kansli@ju-jutsu.se
Efter överenskommelse med Hans Greger kan annat
format vara möjligt.
Om Du behöver mer information om hur vi vill att
hemsidan skall fungera kontaktar Du även här Hans
Greger.
Förslaget skall vara förbundet tillhanda senast den
26/3 2010.

Hur vill Du att vår hemsida skall se ut???
Vad vill Du kunna göra på den???
Tala om för oss. kansli@ju-jutsu.se

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemsklubbar kan nu
beställa den nya affischen från kansliet. Passa på att
beställa inför starten av vårterminen. Klubben kan
få eget tryck och logga i den vita rutan precis som
förut. Affischen trycks i A3 eller A4 och kostar 5
kr/st.
Idag använder 10 klubbar förbundsaffischen i sin
marknadsföring. Kapacitet finns för flera klubbar.
Om klubben har en egen affisch kan kansliet trycka
även den. Sänd en pdf-fil till kansli@ju-jutsu.se.
Den tidigare affischen finns kvar så nu har Ni två att
välja mellan.

– 28 –

Sponsorer
Svenska Ju-jutsuförbundet har idag följande sponsorer: SBI Sport AB (Budo-Nord), Konica Minolta,
Take Off reklambyrå och Lidingökopia.

Sponsorer

Dessa sponsorer har på olika sätt bidragit 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
digitaltryckmaskin, Take Off genom att producera
förbundets 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

Annons

Riksgraderingskommittén.

–
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Jubileumsböcker

Jubileumsböcker
Med anledning av jubileumsåret 2008 har fem historiska böcker producerats. Allt känt material 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

Styrelser, trycksaker
m.m.

Instruktörskurser.
250 kr

250 kr

dangrad, påsk och sommarläger, alla som suttit i
förbundsstyrelsen samt allt vad stilchefen har varit
med om inom ju-jutsu med mera. Alla böcker är spiralbundna och tryckta av Svenska Ju-jutsuförbundet
digtaltryck.
Böckerna kan beställas från förbundskansliet. Se
till att Dina klubbmedlemmar kan sin ju-jutsuhistoria.
Planen är att förbundet fortsättningsvis skall utkomma med en årlig kompletteringsskrift för varje
kommande år med samma typ av uppdaterat innehåll.

Påsk- och sommarläger.
225kr

Dangraderade.
225 kr

Stilchefen Hans
Gregers ju-jutsu.
250 kr

Du kan även beställa alla fem böckerna till paketpris 900 kr. Du som har tränat några år finns nog med i
åtminstone en eller två böcker. Passa på att skaffa Dig vår Svenska Ju-jutsuhistoria från 1970 och fram till
och med 2008. Du är säkert med i fler än en bok.

Nya träningsboken

Träningsboken.

Årsbok

Svenska Ju-jutsuförbundet har
även tagit fram en bok om alla
ingående 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 Jujutsuförbundets kansli. 50 kr/
st. Vid köp av 10 och fler, 40
kr/st.

Årsbok 2009

Svenska Ju-jutsuförbundet har
gjort en ny årsskrift för 2009.
Detta som en fortsättning från
jubileumsböckerna som täcker
åren 1970 - 2008.
I årsskriften ingår alla dangrader, instruktörskurser, påskoch sommarläger, styrelse med
områdesansvariga och projekt.
Tanken är att fortsätta ge ut
årsskrifter. Varje klubb kommer att tilldelas ett exemplar.
Utöver detta är priset 150 kr/
st.

Beställ böcker nu!!!!     Alla borde ha en bok
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Klubblistan
Följande 86 klubbar är anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet och Ju-jutsu Kai.
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
Bålsta JJK
Båstads BC
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
Lidingö JJK
Lidköpings JJK
Linköpings BK
Ljungby JJK
Luleå JJK
Lunds JJF
Lödde JJK

Malmö JJK
Malungs JJK
Mora JJK
Mönsterås JJK
Norrahammars JS
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nässjö KSK
Olofströms JJK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå JJK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Sisu-dojo Malmö
Skellefteå JJK
Solna JJK
Sundsvalls BK
Södertälje JJK
Tanums JJK
Tenchi Ju-jutsu

Information om klubbarna finns på vår hemsida.

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

www.ju-jutsu.se

Förbundsinfo
sändas ut till samtliga medlemsklubbar utan kostnad. Om någon vill ha ytterligare en eller flera årsböcker kostar dessa 150 kr/st.

Förbundsinfo
Nytt tidningsformat

Förbundsstyrelsen beslöt att fortsättningsvis trycka
förbundstidningen i format A4 för att kunna ge mer
utrymme för artiklar och bilder.

Nytt projekt

Vid styrelsemötet den 24/1 2010 beslöts att starta
ett nytt projekt med arbetsuppgift att genast börja
arbeta med att förbättra förbundets IT-relaterade frågor för att förbättra intern- och externinformation. I
projektet ingår även att se över former för rekrytering, sponsring och försäljning för att på detta vis
öka förbundets intäkter. Till projektledare utsågs
Tony Hansson.

Nu finns SJJF:s märke
som broderat tygmärke.
Du kan köpa det på klubben för 50 kr. Om Du vill
ha märket på gin skall det
sitta på vänster bröst.

Årsboken

Styrelsen beslöt även att förbundets årsbok skall
–
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Ju-jutsuförbundets egen försäljning
för alla medlemsklubbar
Beställ genom Din klubb
Systemboken

KANSLI

Trådbunden
Spiralbunden

Svenska Ju-jutsuförbundet, Larsbergsvägen 12,
181 39 Lidingö
Tel. 08/731 70 00. Fax. 08/731 70 05. E-post:
kansli@ju-jutsu.se

Kataboken
Spiralbunden

Monboken
Trådbunden
Spiralbunden

Teknisk instruktörshandledning

graderingskort
ju-jutsupass
mondiplom
monpass
böcker
pins
t-shirt
märken
badlakan

Trådbunden

Beställ direkt från SBI Sport AB
Dräkter, Bälten, Skydd,
Övrig budomateriel

Svenska Ju-jutsuförbundet
rekommenderar

SBI Sport AB, Staffanstorpsvägen 115, 232 91 ARLÖV
Tel: 040-94 88 88. www.sbisport.se
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