Tidningen

Ju-jutsu Kai

1

2014

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 16

På väg till nästa grad
Ju-jutsu Kai – självförsvar med tradition och kvalitet

www.ju-jutsu.se

1

Innehåll

Svenska Ju-jutsuförbundets
medlemstidning
Distribueras via post till klubbarna
Distribueras via internet till
medlemmarna
Upplaga:
200 ex
Utkommer:
4 gånger/år
Detta nummer:
Nummer 1 - 2014 Årgång 16
Tryck:
Svenska Ju-jutsuförbundet
Ansvarig utgivare:
Hans Greger
Larsbergsvägen 12
181 39 Lidingö
Redaktör: Lotta Emgård,
Krokslättsgatan 22 A
431 67 Mölndal
Tel: 031–707 53 53 eller
0708–780 280
E-post: kansli@ju-jutsu.se

Ta fram kalendern och planera ju-jutsuåret!........................................3
Sju regioner i förbundet underlättar.................................................4–5
Kata, randori, förväntningar och attityd...........................................4–5
Tonys tekniktips: Sukui nage...........................................................6–7
Combat Camp: Över 200 deltagare på lördagen..............................8–9
RIFI-träff: Saknar vi några blockeringar?........................................8–9
Future Challenge: Poppis att vara hjälpis i påsk.......................... 10–11
Men hur började det hela?............................................................ 10–11
Norrlandslägret: Back & Bergdahl årets radarpar.......................12–13
Nybro JJK: Lokalsatsning gav ännu större träningsvilja.............14–15
Höstläger: Zombier och försvar på stol.............................................16
Monemberlägret: ”En hel drös duktiga instruktörer”........................17
Info om Vårmonet........................................................................16–17
Goshin jutsu no kata hela dagen........................................................18
Bältesläger: Stackars svartbälten fick inte vara med..........................19
D-kurs i Ö-vik....................................................................................19
Hudiksvall: 20 år av kämpaglöd och ”böj på benen”..................20–21
Ulf Bäckström prisad för sitt engagemang........................................21
Umeå: Stort firande av de första 40 åren.....................................20–21
Dangraderingar............................................................................22–24
Påsklägerinfo......................................................................................25
Kalendarium.......................................................................................26
Funktionärer och klubbar...................................................................27
Sam Samurai......................................................................................28

Omslagsbilden
Bild: HANS GREGER

Jonas Niklasson och Anders Bornäs deltog
i träningen till 3 dan i Uppsala i början av
februari.

DOKUMENTHANTERING
PRESENTATION
TELEFONI

OFFICE STOCKHOLM
OFFICE STOCKHOLM

WENNERBERGSGATAN 10 112 58 STOCKHOLM 08-410 533 40
WWW.OFFICE.SE

2

PS. Hela den här tidningen är producerad i en Toshiba e-Studio 4540C, som vi levererat.

Redaktören har ordet

Ta fram kalendern och planera ju-jutsuåret!
På mitt jobb har de tröttnat på att höra om Ju-jutsu Kai,

min klubb, läger och graderingar. Min närmaste kollega har
bestämt sig för att det är för svårt att säga ju-jutsu och kallar
det i stället knutsi-fnutsi. Det är tydligen mycket enklare att
säga och komma ihåg...
Jag kan i och för sig förstå dem. Jag pratar ofta och (ska
erkännas) länge om ju-jutsu, berättar gärna om hur bra jag
trivs i klubben och hur bra träningen är – alla kan träna utefter sina egna förutsättningar. Men å andra sidan är det ingen
på mitt jobb som missat vad jag ägnar större delen av min
fritid åt och alla vet vart de kan vända
sig om de eller deras
barn funderar på att
börja träna ju-jutsu.
De föräldrar som
et något
Händer d
?
följer med sina barn till
din klubb
speciellt i
eldsjäl
Shindos dojo får veta
Har du en
d
att vi räknar med att det
nära ig?
bara är en tidsfråga innan
ingen!
Tipsa tidn
de själva ställer sig på
mattan. Det är inte så få vi
har värvat på det sättet. Sen
underlättar det förstås att vi

Tidningen hem till dig!
Vill du vara säker på att inte missa ett nummer
av tidningen Ju-jutsu kai? Prenumerera! Så här
gör du:
1. Sätt in 100 kronor på SJJF:s plusgiro 66 05 65-3
och ange ditt namn + tidning2014
2. Skicka en e-post till:
kansli@ju-jutsu.se där du skriver ditt namn, adress
och klubbtillhörighet.

lagt nybörjarpasset för vuxna parallellt med avance-passet för
barnen.

I det här numret får ni hänga med till Nybro JJK.

Det är också en klubb som ser till att engagera föräldrar och
kompisar till medlemmarna. Genom en rejäl satsning på
lokalerna har de gjort det möjligt för väntande föräldrar att
gymma medan barnen tränar ju-jutsu. Man har också startat
ett cirkelträningspass i veckan som inte kräver kunskaper i
ju-jutsu. Hit kommer medlemmar, föräldrar och
kompisar. Sedan är förhoppingsvis steget att träna
annat på mattan kortare...

Som vanligt i tidningen ger ordföranden i

tekniska kommittén, Tony Hansson, tekniktips.
Den här gången är det sukui nage som reds ut.
Dessutom kan du själklart läsa rapporter från
läger och graderingar som varit, men viktigast
av allt – läsa mer om kommande aktiviteter. Så
ta fram kalendern och skriv in de viktigaste jujutsu-händelserna för just dig!
Lotta Emgård
redaktör

Tidningen Ju-jutsu kai 2014
Nummer 2: Trycks sista veckan i april
Nummer 3: Trycks första veckan i september
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

Kolla i våra kataloger!
Bläddra i dem, ladda hem eller beställ
gratis på www.sbisport.se/shop
®

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
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Sju regioner i förbundet
För att underlätta kommande
regionsatsningar har SJJF:s styrelse
nu delat in förbundet i sju regioner.
I varje region finns tio till elva klubbar.
De satsningar som nu pågår har gjorts i
Västra regionen och i Dala- och Mellanregionen. I och med att antalet klubbar
blev så olika mellan de två satsningarna

Norra regionen
Björkstaden
(Umeå)
Boden
Hudiksvall
Kiruna
Luleå

blev det tydligt att en regionsindelning
behövdes.
De sju regionerna är Norra, Dala-,
Mellan-, Stockholms-, Västra, Smålands- och Södra regionerna. I rutorna
listas klubbarna i respektive region i
bokstavsordning.
Styrelsen beslutade på sitt möte i januari att genomföra nya regionsatsning-

Dalaregionen
Piteå
Sundsvall
Timrå
Umeå BK
Örnsköldsvik
Östersund

Borlänge
Falun
Forshaga
Kristinehamn
Leksand
Malung

ar för Norra regionen och Södra regionen med start 1 juli 2014 och avslut 31
december 2015.

Mellanregionen
Mora
Orsa
Sandviken
Vansbro

Enköping
Köping
Linköping
Norrköping
Nyköping
Strängnäs

Uppsala
Vadstena
Västerås
Örebro

Träning till 3 dan i Uppsala 1 februari

Kata, randori, förväntningar och
Lördagen den 1:a februari åkte jag
(Anders Bornäs) som kastdocka
med Jonas Niklasson (Värö Budoklubb) till Uppsala för att lära oss
Ju-Jutsu Kai.

Detta var andra gången det hölls ett läger specifikt för deltagare med 3 dan i
sikte. Förra gången var i september och
även då instruerade Hans Greger 10 dan
(stilchef) och Tony Hansson 7 dan (ord-

förande i tekniska kommittén). Då både
jag och Jonas ville utforska vår utvecklingspotential var det självklart att åka
dit igen.
Väl framme såg vi att större delen av

Linda Taberman från Lidingöklubben fick känna på att det inte är lämpligt att attackera Tony Hansson med påk.
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underlättar

Förstärkning för
områdesansvariga

Stockholmsregionen

Smålandsregionen

Barkarby
Bålsta
Högdalen
Kista
Lidingö
Sveriges Radio

Borgholm
Eksjö
Emmaboda
Jönköping
Kalmar
Mönsterås

Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro
Älvsjö

Nybro
Nässjö
Oskarshamn
Växjö
Åseda

Västra regionen
Alingsås
Göteborg
Karmöy
(Norge)
Kungsbacka
Lidköping

Mullsjö
Shindo (Mölndal)
Tanum
Varberg
Värö

Södra regionen
Båstad
Eslöv
Höör
Landskrona
Lund

Lödde
Malmö
Ronneby
Trelleborg
Vellinge

De tre ansvarsområdena utbildning, barn och tävling har
nu inte bara en områdesansvarig utan en kommitté som
jobbar med frågorna.
Anders Bergström har fått förstärkning av Stefan Forsman
och Malin Bohlin som tillsammans med Anders nu bildar utbildningskommittén.
Tobias Back leder barnkommittén där Ida Blomberg och
Johan Halvardson ingår.
I tävlingskommittén är Jonas Mokvist ansvarig och han
har stöd av John Gustavsson
och Dan Isaksson.

attityd
de 16 deltagarna kändes igen från förra
gången. Det är en bra indikation på att
det var ett uppskattat läger.
Lägret började med en genomgång
av “våra sex viktigaste grundtekniker”.
Först visade vi teknikerna för instruktörerna som valde att anta en inte alltför imponerad min. Efter det gick de
igenom detaljer och vi fick prova igen.
Då såg det förhoppningsvis lite bättre
ut. Nåja, i värsta fall ses vi alla på nästa
läger.
Sedan frågade instruktörerna om vi
hade några egna önskemål om grundtekniker att öva på. Förslagen de fick
visade sig sammanfalla ganska väl med
vad utövare brukar ha svårt för vid graderingar. Det gjorde det extra intressant
att öva på.
En kille bad om en genomgång av hiji
gatame och jag tänkte “jamen den kan
jag nog bra”, men det visade sig vara en
av de större aha-upplevelserna på lägret.
Det var kul! Efter det övade vi på kata
(buki no kata) både som helhet och med
teknikerna individuellt. Vi gick också
genom olika sätt att träna randori på.
Även denna gång slogs vi av hur viktigt det är att åka på läger. Det märks

Sexton glada deltagare fick öva de sex basala teknikerna och mycket mer.
att det går framåt då rättningarna blir
mindre och mindre, samtidigt som man
märker hur stor effekt en till synes liten
detalj ger.
Lägren ger också tips på randori, attityd i träningen, förväntningar på en som
ska upp till 3 dan och så vidare. Det är
också grymt lärorikt bara att få se Hans
och Tony utföra teknikerna.
Vi skrev ned detaljer för nästan varje
teknik vi övade på och båda två känner
att det här var en riktigt givande upplevelse. Dessutom var det riktigt roligt.
Båda instruktörerna var på topphumör
och verkade ha riktigt roligt de också. I

alla fall efter genomgången av “våra sex
viktigaste tekniker”.
Anders Bornäs,
Varbergs Judoklubb

1 098

personer gillar Ju-jutsu
Kais sida på Facebook
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T

onys
eknikips

I kihon waza utförs sukui nage på följande sätt:

Sukui nage
Sukui nage är en teknik som kanske inte är den vanligaste inom Ju-jutsu Kai, men som ändå är användbar
när tori har möjlighet att greppa ukes båda ben fram
ifrån.
En dylik situation kan uppstå om tori duckar under ukes angrepp eller om uke trycker ner tori så att tori inte kan påverka
ukes huvud eller överkropp. Sukui kan översättas till ösa upp
och ger därigenom en vägledning till att ukes ben ska kastas
uppåt framåt och inte åt sidan.
Att bryta ukes balans i sidled är det vanligaste felet vid utförande av sukui nage. En felaktig balansbrytning i sidled gör
att uke får all sin tyngd på sitt vänstra ben samtidigt som toris vänstra hand hamnar långt utanför toris kraftcirkel, vilket
medför att tekniken inte går att utföra. För att lyckas med sukui
nage är det dessutom avgörande att tekniken utförs snabbt och
i en rörelse från början till slut.
Tony Hansson

4
Samtidigt som du rör dig in mot uke ska du
direkt greppa ukes båda ben, utan att först
placera vänster arm i ukes ansiktshöjd och
utan att försöka trycka uke i magen.
6

1
Rör dig snabbt in mot uke med tsuri ashi…

5
I kaströrelsen ska du föra ihop ukes knän, lyfta…

2
… och bryt ukes balans snett bakåt…

6
…och kasta ukes ben framåt med händerna. Du måste genom
hela tekniken behålla dina armar framför kroppen och i din
kraftcirkel.

3
…i samma riktning som vid utförande av o soto osae, o soto
otoshi eller ko soto gari.

7
Dra åt dig ukes arm så att uke hamnar på sida utan att du tippar överkroppen framåt. Avsluta med ude hishigi hiza gatame.
7

Combat camp 3–5 januari i Hörby

Över 200 deltagare på

Den tredje januari var det dags
igen. Nu skulle det andra Combat
Camp-lägret dra igång. Nu med
ännu flera mattor och en uppsjö av
instruktörer från flera olika europeiska länder såsom Tyskland, Danmark, Holland med flera.
Med runt 1 100 m2 träningsyta fördelat
på två hallar och en mindre brottarhall
blev det mer syre över till dem som höll
till på mattorna. Förra året var det lite
tufft med stigande temperatur i stora
hallen allteftersom syret minskade. Ett
svettigt men skoj minne.
Som flest deltagare var det på lördagen.
Runt 210 personer. Under de tre dagarna
kunde man träna upp till tio olika pass.

Många stilar och aktiviteter

Det var självförsvar från flera olika stilar, duo, fighting, BJJ, karate, judo och
boxning/koncentration om vartannat.
Parallellt med aktiviteterna på de nio
olika mattorna under lägret hölls även
en JJIF Nationell och Internationell do-

marutbildning. Överallt en massa spännande aktiviteter.
Landslagsfolk samsades med allmänt
ju-jutsu-intresserade på mattorna runt
om i hallarna.
När man kikar på lägerplaneringen
blir man lätt överambitiös och vill köra
allt. Men lite jag har lärt mig under åren
är att för att kunna vara med på en massa
roligheter får man tyvärr välja bort vissa
andra saker. Med andra ord jag fick stryka några pass och sitta bredvid i stället.
Det är jobbigt, men man vänjer sig.

Svårt att komma ihåg allt

Att vara en aktiv åskådare med en filmkamera tillgänglig kan också vara mycket
givande. Enda nackdelen är att man så
gärna själv vill vara med och snurra, fälla,
kasta och fara rundor på mattan tillsammans med alla goda träningskamrater.
Hur många har inte försökt att efter
en dags träning komma ihåg allt man
gjort under dagens pass? Bara för att
konstatera att det var givande och läro-

rikt men alla dessa detaljer försvinner så
lätt in i glömska.
Mina danska vänner berättade att de
vid middagen på lördagskvällen försökte komma ihåg vad de gjort under
dagen på mattan. Och det var först efter
mycket diskussioner och överläggningar
som man kunde komma överens om vad
som gjorts och i vilken ordning.

”Ta med en teknik hem”

Även om man har varit duktig och skrivit ned lite anteckningar efter passen så
räcker det knappast. Ett bra tips fick jag
i samband med detta läger, ”Försök att
komma ihåg en teknik/kombination och
ta med den hem”. Ett mycket gott råd.
Om man tar antalet läger under ett år och
multiplicerar det med antalet deltagare
från den egna klubben så blir det ju en
himla massa trevliga tekniker att ta med
sig hem.
Oavsett ålder och form så kommer
man inte ifrån att efter att ha varit på läger så mår man riktigt bra. Man har del-

Riks- och förbundsinstruktörsträff 25–26 januari:

Riksinstruktörerna Tony Hansson, Anders Bergström, Bertil Bergdahl, Ulf Bäckström
och Ola Johanson på bakre raden med stilchef Hans Greger.
På främre raden förbundsinstruktörerna David Gülger, Stefan Forsman, Karin Ersson,
Ylva Naeser, Jonas Mokvist och Johan Halvardson.
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Saknar

Stilchefen Hans Greger samlar alla
riks- och förbundsinstruktörer i
Uppsala två gånger om året för
uppdatering.
Som vanligt var det mycket glädje och
högt i tak när förbundets riks- och förbundsinstruktörer samlades för att gå
igenom det senaste på teknikfronten.
Denna gång var temat kihon waza. Hur
ska kihon waza se ut i framtiden? Hur ska
kihon waza visas på gradering?
Här diskuterades atemi waza, hur ska
vi slå och sparka, vilka slag och sparkar
är effektiva för våra ändamål? Det fanns
många idéer och tyckanden som behöver testas tills vi träffas på nästa kurs i
slutet av augusti i år.
En fråga som vilken funktion ska atemi waza ha, och vilken effekt vill vi få ut
av ett slag eller spark? Jag ser två funktioner, distraherande och stoppande. Nummer ett, distraherande så att det underlättar för att genomföra en försvarsteknik.
Nummer två, för att tillfälligt stoppa en

lördagen

tagit efter förmåga, gjort sitt bästa och
haft riktigt roligt.
Som min pensionerade granne i Malmö sa till mig, en gång på 1990-talet,
när jag kom hem på kryckor efter en
fotbollsmatch, ”Du är inte tjugo år längre!”. Men han sa det med ett välmenande leende på läpparna och då funderade
jag inte så mycket på det.
Men, tiden går. Så välj dina slag beroende på dagsformen.
Jag har sagt det förr och säger det
igen. Åk på läger, man behöver inte vara
med på allt.
Man kan vara delaktig ändå och framförallt, man mår bra av att träffa trevliga
människor både i och ur ju-jutsudräkt.
Att få lov att lämna mattan efter ett
genomfört läger efter att ha kramat om
sina träningskamrater och med ett leende säga, ”Vi ses igen nästa år!”, är
fantastiskt.
Vid tangentbordet
Richard Holm
Budo Höör IF

Både äldre och yngre kämpade på mattan.
PS. Combat Camp 2015 kommer att
gå av stapeln den 2 januari så det blir
ännu tightare start på det lägeråret...
Dock på annan ort men fortfarande i un-

derbara Skåne. Och ryktet gör gällande
att lägsta åldern för deltagande kommer
troligen att hamna på åtta år!

vi några blockeringar?
angripare. Dessa två är en god orsak till
att ha med atemi waza även i framtiden.
Även uke waza var på tapeten. Hur
effektivt är uke waza? Har vi för många
olika blockeringar eller saknar vi några?
Vilken typ av slag och sparkar använder
en motståndare? Detta är frågor som ska
penetreras under kommade år.
Vi tittade som hastigast även på nage
waza. I de flesta höftkast hamnar en arm
utanför kraftcirkeln vilket inte är så optimalt. Här prövades höftkast med båda
armarna/händerna kvar i kraftcirkeln,
inte lätt men möjligt, vilket Tony Hansson visade. Själv har jag i alla år tjatat
om att balansdrag och kast måste ske i
en enda rörelse och detta blir lättare med
båda händerna kvar i kraftcirkeln. Kan
vi dessutom utnyttja motståndarens rörelse framåt så blir kastet perfekt.
Vi ska dock komma ihåg att inga tekniker är ändrade och den nuvarande boken gäller vid gradering.
Denna helg hann vi även med ett möte

Tony Hansson gick igenom kasten och hur viktigt det är att behålla armar och händer i kraftcirkeln.
för alla instruktörsutbildare där kursplaner diskuterades. Ett kort möte med tekniska kommittén fanns med på schemat.

Kommittéordförande Tony Hansson delade ut uppgifter till nästa möte i augusti.
Hans Greger
9

Future Callenge i Uppsala 23–24 november

Poppis att vara hjälpis i påsk
Så var det dags för det andra ungdomslägret i satsningen på förbundets ålderskategori 17–25-åringar.
Det första lägret i februari blev en succé
som ni kanske läste om i min första artikel. Nu gällde det att toppa och göra
ännu bättre. Det är ju jag och Tony
Hansson som har drivit detta ungdomsprojekt från allra första början.
Även denna gång varvades träning
med diskussioner om förbundets framtid och hur dessa unga deltagare vill vara

med och styra verksamheten i framtiden. Läs Future Challenge. Som jag tidigare sagt är det mycket viktigt att våra
ungdomar är med och bygger förbundets
framtid. Ja, till och med absolut nödvändigt för ett växande förbund.
Denna gång hade vi bjudit in riksinstruktör Bertil Bergdahl som instruerade
och hade åsikter om atemi waza. Deltagarna var nöjda och Bertil såg ut att
trivas med uppgiften.
Som väntat var det goda idéer och

Full fart på mattan under lägrets träningspass.

förslag även denna gång, inte minst från
ungdomskommittén som tillsattes på
påsklägret 2013. Bland förslagen fanns
ungdoms-/studentrabatt på läger och
annat. Detta blir en punkt på förbundsstyrelsens dagordning snarast. En ungdomsträning med en utvald instruktör på
påsk- och sommarläger. Helt genomförbart och jag förväntar mig förslag på instruktör och vad denne ska undervisa i.
Jag och Tony visste ju svaret på den
fråga jag ställde till gruppen vid sista
diskussionen på söndagen.
”Vill ni ha flera ungdomsträningar?” Ja, ja, ja, alla ville ha ungdomsläger under 2014, två stycken. Dessa inplanerades omedelbart till 29–30/3 2014
och 15–16/11 2014, båda i Uppsala.
Att vara hjälpinstruktör på påsklägret
var mycket populärt och tio svartbälten
skrev upp sig på intresselistan. Nu får
Tony och jag den trevliga uppgiften att
planera påskschemat så att helst alla får
vara med och instruera.
Nytt för denna gång var att vi kunde
presentera det nya bedömningskompendiet för deltagarna och förklara hur man
bäst kan använda detta. Ett grupparbete
om några av teknikerna i kompendiet
genomfördes. Grupperna fick även i
uppgift att fundera över hur vi i framti-

Men hur började det hela?
Redan i slutet av 2012 började jag
och Tony Hansson fundera över hur
vi skulle få tag på de ungdomar som
finns inom vårt förbund.
Ett fungerande förbund behöver alla
ålderskategorier för att överleva. Vi
upplevde dock att vi saknade just ungdomsdelen, eller var den bara dold för
oss, hade vi inte förmågan att se den?
Något stämde inte. Vad göra? Vi kom på
en genial men enkel metod, vi letar upp
ett antal ungdomar inom förbundet och
bjuder på ett träningsläger och lyssnar
av vad dessa smarta människor vill med
vår verksamhet.
Hur ska vi hitta alla ungdomar? Tony
och jag började leta i vårt instruktörsoch danregister. Vi hittade cirka 30
”lämpliga” unga kandidater i 17–25-årsåldern som vi ville erbjuda ett tränings10

Nu var allt klart, inbjudan skickades
läger. Vi kallade projektet ”Future Challenge” Det lät modernt. Så enkelt det till alla vi hittat och fick ett överraskankunde vara, trodde jag. Jag lade fram de gott gensvar. Det kom 23 deltagare
förslaget i förbundsstyrelsen som jag från 10 olika klubbar spridda över hela
landet. Detta måste bli
förväntade mig skulle
succé.
ge mig stående ovatio”Vi gamlingar är
Vad gör man då på
ner för detta eminenta
förslag. Styrelsen satt inte farliga, vi kan ett specialläger för ungdomar? Först måste det
fortfarande när tystnalyssna och ta till
tränas ju-jutsu så att
den bröts av ”det är väl
oss nya idéer.”
alla blir bättre på just
inget bra om inte alla får
ju-jutsu, men det viktivara med” ”får vi fler
gaste var kanske att visa
unga då” ”varför ska de
att vi gamlingar (förlåt
få träna gratis” Frågorna och diskussionerna blev många och Tony du åker snålskjuts i min ålderskategori denna gång) inte är farliga. Man kan
långa.
Skam den som ger sig, tänkte jag och prata och skoja med dem, oss i alla fall, vi
pläderade starkt för vår (Tonys och min) bits inte. Och inte att förglömma; vi kan
idé. Det gick vägen och vi beviljades lyssna, lyssna och ta till oss nya idéer och
förslag. Här har vi kärnpunkten i vårt pro10 000 kronor för detta projekt.

”

Unga deltagare från Skåne till Norrbotten samlades i Uppsala i november för Future Challenge. Lägret innehöll både träning och
diskussioner och upprepas redan i slutet av mars i år.
den borde utföra atemi waza,
uke waza, kansetsu waza och
katame waza. Det framkom
många bra kommentarer vid
redovisningen av grupparbetet. Riks- och förbundsinstruktörerna har tidigare fått
samma uppgift att fundera
över. Det intressanta är att
svaren skiljer sig en smula
mellan riks- och förbundsinstruktörerna och ungdomsgruppen.
Att få två olika resultat i
samma fråga ökar möjligheten att fatta tydliga och bra
beslut för framtida system-

revidering. Här har ungdomsgruppen en stor möjlighet till
inflytande på revideringsarbetet och hur vi ska utföra våra
tekniker.
Avslutningsvis blev detta
ungdomsläger det bästa hitintills och jag ska minnas alla
positiva uttalanden från er
alla. Både jag och Tony kände
nog att vi alla kommit varandra lite närmare, hade ännu roligare och högre i tak. Tack
alla ni som var med och jag I gruppdiskussionerna fick ungdomarna delvis samma frågelängtar redan till nästa gång ställningar som riks- och förbundsinstruktörerna fått tidigare.
i mars.
Hans Greger

jekt, ungdomssatsningen. Ja, då var planeringen klar. Kommer detta att fungera
undrade vi.
Så här blev det. Den 16/2 2013 klockan 11.00 stod vi där, jag och Tony och
23 ungdomar klara för inhälsning. Nu
var vi äntligen igång. Jag kände styrelsens kommentarer flåsande i nacken, jag
måste lyckas med detta.
Jag inledde lägret med en halvtimmes
information om varför vi hade inbjudit
till lägret, därefter ett träningspass med
knepiga grundtekniker. Efter lunch en
diskussion om förbundets framtid. Här
framkom flera intressanta förslag som
jag och Tony tog fasta på. Så fortsatte
dagen med träning varvat med gruppuppgifter. På kvällen gick ungdomarna
ut och käkade tillsammans och lärde
känna varandra lite bättre. Senare lär de

har snarkat in i dojon trötta av all träning
och tankar. Tony och jag tog också en
matbit och summerade dagen. Även vi
smått trötta men mycket nöjda med vad
vi hade sett och hört.
Söndagen fortsatte i lördagens anda.
Vid den avslutande diskussionen framkom ett förslag mycket bestämt och
tydligt: det här vill vi göra om, fler ungdomsträningar alltså, ungdomsgrupp på
påsklägret och sommarlägret blev nu ett
måste. Kommer förbundsstyrelsen att bevilja ett ungdomsläger till samma år? Jag
måste försöka få igenom detta på nästa
möte. Och jag lyckades. Det var mycket
enklare nu när det fanns en positiv rapport om verksamhetens förträfflighet.
När jag hör ungdomarnas reaktioner
och kommentarer från lägret blir jag
varm och glad, vi har ju lyckats med vad

vi hoppades på, och det blev ännu bättre. Nu gäller det att inte tappa fart och
mark. Nu måste jag och Tony bli ännu
bättre för att kunna ge än mer till vår nya
(eller återfunna) ålderskategori, en i sig
fostrande uppgift, men vi ska klara det.
Att få vara hjälpinstruktör på påskoch sommarläger var ett förslag vi tog
fasta på, och genomförde under året och
flera deltagare passade på att pröva detta. Vi planerade in nästa ungdomsläger
till den 23–24/11 2013 där vi uppmanade deltagarna att leta upp fler lämpliga
kamrater till detta läger.
Nu känns det som vi har alla ålderkategorier med oss i förbundet igen. Tack
alla ni som deltog.
Hans Greger,
stolt förbundsordförande
och stilchef
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Norrlandslägret i Umeå 1–3 november

Back & Bergdahl årets radarpar
Vad är det värsta med att vara med och arrangera ett
jutsu-läger? Jo, just det!! Bära mattor ...
... så det var alltså med en viss tveksamhet jag närmade mig
dojon. Men ibland blir man glatt överraskad, när jag kommer
till dojon står det en lastbil utanför och inne på dojon så var
fullt med folk. För att göra en kort historia ännu kortare: det
tog 15 minuter att tömma dojon!! Nytt klubbrekord – tack allihopa för att ni hjälpte till.
Vid lägerinvigningen på fredag kväll så hedrades Kurt Durewall med en tyst minut.

mystisk anledning var det dock huvudsakligen Herr Back som
fick stryk av Herr Bergdahl.
Förutom spexarna Bergdahl & Back så var det som vanligt en massa bra träning både på mattan och i källaren. Bertil,
Stefan, Tobias, Jens och Lasse bjöd verkligen deltagarna på
ett gäng varierande pass. Allt i från Ju-Jutsu Kai enligt systemboken...

Ju-jutsu Kai enligt systemboken...
...till lite mer tillämpad Kai.

En tyst minut för Kurt Durewall.
Förutom de vanliga lägerrävarna så var det roligt att se
en hel del deltagare som man
inte brukar se i vanliga fall.
Det var fullt med vit-blåbälten
från Luleå, Kiruna, Östersund,
etc. Och ett speciellt välkommen till gänget från Dalarna!
Men naturligtvis så är det en
massa gamla bekanta som dyKompisar.
ker upp.
Årets radarpar var herrarna Bergdahl & Back – av någon

Herr Back får stryk.
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... och tillämpad
Lasse Stålnacke bjöd som vanligt på lite utflykter i budons
värld, det blev både traditionell kata, Ren Raku, Iaido, Qigong och Jo.

Ett av Lasse Stålnackes pass.

Välkomna till Umeå 2014!
Och även i år så höll Lasse i två favoriter: de två Shiatsupassen. De är väldigt uppskattade - speciellt på söndagen när
kropparna börjar kännas lite slitna.

somnat i redskapsrummet efter för mycket pluggande. Efter
det blev det disco med maskerad.
Tack och lov så blev det
inte allvarliga skador i år ...
det var bara några som passade på att försköna sig lite
granna.
Förutom all Kai-träning så
fanns det även möjlighet att
köra lite BJJ/Judo och delta i Några förskönade sig lite...
en Newaza-tävling.
Men precis som tidigare så var
Norrlandslägret en avspänd familjetillställning där alla tränade
med en avslappnad inställning utan att hetsa upp sig.

Uppskattat Shiatsu-pass.
Även i år så var en av de roligaste saker Norrlandslägret
Junior. I år var det det cirka 80 ungdomar som hade kommit
för att ha lite kul på mattan.

Lugn och avslappnad.

Unga deltagare
Förutom den vanliga träningen för barnen så blev det även
en traditionell Halloween-fest med en ”mördar-stig” där det
gällde att identifiera vem som ”mördat” en av instruktörerna
— det visade sig senare att den saknade instruktören hade

Men som allting annat så tar även ett Norrlandsläger slut,
det blir dags att tacka och säga ”hej då” till alla man känner. Så
till alla som kom: Tack, det är ni som gör det värt att arrangera
lägret (och även värt att bära mattor). Till er som inte kom: Det
blir en ny chans senare i år, TA DEN !!!

Jan Erik Moström
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Nybro JJK:

Lokalsatsning gav ännu
Det började som en diskussion före
jul 2012 om hur klubben skulle
kunna sänka sin hyra. Det slutade
med ett rejält gym och mycket ny
träningsutrustning.
Men vi tar det från början. Nybro JJK
fick en chockhöjning av årshyran från
95 000 till 145 000 kronor för sina lokaler och gick back. Det kunde inte fortsätta, så i samband med att fastigheten
bytte ägare förhandlade styrelsen med
nya hyresvärden och fick ner hyran till
95 000 kronor igen för samma yta.
– Då gick vi runt, men vi fick jaga
pengar i stället för att driva verksamheten, säger Micke Arvidsson, ordförande
i klubben.

Ny förhandling inleddes som slutade
med att klubben sa upp en del av ytan
och att hyran i stället landade på 70 000
kronor per år. Och så började klubben
jobba med den yta som var kvar för att
göra lokalerna mer användarvänliga.
Eftersom hyreskontraktet löpt på tre
år och styrelsen är bunden till kontraktet
har man försökt se till att klubben alltid
har pengar för att kunna betala tre års
hyra om klubben av någon anledning
skulle upphöra.
– Styrelsen är ju ansvarig för kontraktet och skulle annars riskera att få
stå för hyran ur egna fickor, säger Micke
Arvidsson. Vi ville inte att någon skulle
behöva vara rädd för att sätta sig i styrelsen av den anledningen.

Stor satsning på gymmet

Med kraftigt sänkt hyra minskade behovet av reserver ordentligt. I stället kunde
pengarna användas för att utveckla lokalerna. Omklädningsrummen fräschades
upp, instruktörernas omklädningsrum
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blev förråd, dörren till en toalett flyttades och ett gym inreddes.
– Vi hade ett gym förut också, men
det var inga bra grejer i det och det var få
som använde det, säger Micke Arvidsson. Först tänkte vi att vi inte skulle ha
något gym, det skulle antagligen bli billigare för klubben att betala gymkort för
de få som då använde vårt gym.
Men så visade det sig att föräldrarna
till barnen i klubben tyckte att det skulle
vara smidigt att kunna gymträna under
tiden som barnen tränade ju-jutsu.
Den gamla gymutrustningen höll inte
måttet och i stället satsade klubben på att
köpa in kvalitetsutrustning. Totalt satsade man över 100 000 kronor på gymmet.
Förutom den tid några av medlemmarna
lade ner på att göra utrymmet närmast
entrén möjligt att använda som gym.
En tidigare medlem sponsrade klubben
genom att lägga två dagars arbete i lokalerna.
– Vi tog bort väggar, slet bort golv
och rev ut innertak. När vi gjort det fix-

större träningsvilja
ade han den nya dörren till toan, två nya
väggar och la golv. Sen fortsatte vi med
att spackla, måla och spika lister.
I början av januari i år var det mesta
klart. Några dörrfoder behövde fixas,
killarnas omklädningsrum var inte riktigt klart, skohyllorna var provisoriska,
men allt fungerade.
– Det finns en gräns för hur mycket
man orkar, säger Micke Arvidsson. Vi
tar en paus och sen när det lugnat sig kan
vi ta ett tag igen. Ju-jutsun får inte bara
bli jobb, då vill man inte vara med.

Kan öva på att sparka hårt

Även i dojon har klubben satsat på ny
utrustning. Det hänger krokar i taket
för sandsäckar, på väggarna och i taket
finns gymräcken för att cirkelträna och
i förråden finns bland annat kastdockor i
två olika storlekar, nya mitsar, handskar,
och en skyddsdräkt.
– Vi var uppe på svartbälteskursen
2012 när vi fick prova att träna med
skyddsdräkt, säger Micke Arvidsson.

Det var roligt och efteråt tog jag kontakt
med Carlos Romero för att kolla var han
köpt dräkterna.
Det visade sig att han hade en dräkt
han ville bli av med och Nybro JJK var
intresserade av att köpa en begagnad.
Ny kostar en dräkt 12 000 kronor, men
Micke Arvidsson och Carlos Romero
kom överens om ett rimligt pris.
Än så länge har de använt dräkten på
ett ordinarie pass, men det kommer bli
fler. Vitsen är att kunna öva på att sparka
och slå hårt och inte bara markera. Men
framförallt kommer den att användas
om klubben ordnar självskyddskurser.

Fler idéer på lager

Att klubben satsat så mycket på lokaler
och utrustning har påverkat hur medlemmarna tränar. Gymmet används flitigt
och det har blivit rätt vanligt att man går
till dojon och kör ett cirkelträningspass utanför
ordinarie träningstider. I
början av denna termin

testade Rebecka Arvidsson om det fanns
intresse för ett organiserat cirkelpass i
veckan. Det gick snabbt att fylla de tio
platser hon erbjöd.
– Det är både föräldrar, medlemmar
och kompisar till medlemmar som anmält sig, säger hon. Om intresset finns
så ska vi ta 25:- per pass, eller så får de
lösa gymkort där cirkelpass ingår.
För gymmet får inte användas hur
som helst. Alla ska få en genomgång av
maskinerna och annan utrustning så att
man inte tränar fel. De föräldrar som vill
träna i gymmet får betala ett par hundra
så att de åtminstone är försäkrade och på
vikterna har klubben satt en åldersgräns
på 16 år.
– Slår det här väl ut har vi fler idéer
för hur vi kan utveckla klubben, säger
Micke Arvidsson.
Lotta Emgård

Bilder: LOTTA EMGÅRD
OCH MICKE ARVIDSSON

Säckar att slå och sparka på, skyddsdräkt
när man vill öva slag och spark på en
person, en stor mattyta, träningsvilliga
medlemmar, ett gym med rejäla maskiner och kastdockor att öva benböj med.
Kan man önska sig nåt mer?

Nybro Ju-jutsuklubb
Antal medlemmar: Drygt 100
Instruktörer: 2 förbundsinstruktörer, 2 A-instruktörer, 3 Binstruktörer och 5 C-instruktörer.
Åtta av dessa har dessutom
barninstruktörslicens.
Träningspass: Alla grupper
från knattar till avance vuxna
har två träningspass i veckan.
Sedan finns möjlighet att delta
i cirkelpass, fysträning och ett
friträningspass i veckan. Dojon
är öppen alla dagar utom lördag,
med möjlighet att låna nyckel
om man skulle vilja träna även
den dagen.
Mattyta: 240 m2
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Höstläger i Malmö 23 november

Zombier och försvar på stol
Lördagen den 23 november kommer att bli ihågkommen länge
bland barnen i Malmö Ju-Jutsuklubb. För hur kan man glömma att
man blev utsatt för zombier, Schplä
eller ju-jutsutu tekniker på en stol?
Det var i alla fall 25 stycken barn i åldrarna 9–13 år som sammanstrålade i vår
lokal denna kalla lördagsmorgon. Våra
gäster från Lund och Höör hade med sig
dagens instruktörer, Richard Holm, Jens
Däumichen och Christian Pendleton.

Dagen började med sedvanlig påhälsning och en kort presentation av dagens
tränare. Det tog dock inte lång tid innan
mattan var full av glada barn och ungdomar.
Alla fick presentera sig för varandra
under uppvärmingen och på så sätt fick
alla flera nya kompisar inom ju-jutsun.
Detta blir ju utmärkt till nästa läger för
då har man ju redan ett namn på den där
kompisen från den andra klubben man
åker till!

Det kördes hela fem pass under dagen med olika inriktning. Allt från en
fasthållen samuraj som inte ville bli av
med en arm, attack av elaka zombier
utbildade i Salzburg (!) till tekniker där
barnen fick göra en frigörning sittandes
på en stol.
Som tur var hade dagens tränare varit kloka nog att lägga in flera frukt- och
drickapauser för tempot var högt! Det
skrattades, kastades och undrades lite
mest hela tiden under passen.
När dagen summerades var det nöjda,
trötta och glada barn som ställde upp för
gruppfoto.
Alla var ense om att detta måste vi
göra om snart igen för det är ju hur kul
som helst att träna med nya kompisar
och göra lite galna saker!
Även för mig som satt bredvid under
dagen var det lärorikt. Som barntränare
behöver man all input man kan få och
nya idéer är aldrig fel.
Nu undrar säkert alla vad Schplä är
eller kanske vad zombierna från Salzburg har med Ju-jutsu Kai att göra? Men
det avslöjar vi inte här, vill ni veta det får
ni komma på ett barnläger i Skåne som
Richard, Jens och Christian håller i. Lite
hemligheter får vi väl ha?
Malmö Ju-Jutsuklubb tackar alla som
deltog, ledare som barn, och önskar välkomna tillbaka nästa gång.
För MJJK Ulf Ockedal

Hur man tar sig loss från ett stryptag om man sitter ner fick barnen träna på.

Vårmonet

Äntligen är det dags för ett av Sveriges största Ju-jutsuläger för barn & knattar – Vårmonet!
Ett läger med massor av träning för instruktörer med stora kunskaper, tävling, discobad, film m.m.

Instruktörer

Ola Johanson, 6 dan
Johan Halvardson, 5 dan
Jonas Mokvist, 5 dan
Richard Bäckström, 3 dan
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Tobias Back, 2 dan
Sandra Christensen, 2 dan
Rickard Holm, 2 dan

Jens Däumichen, 2 dan
Mikael Arvidsson, 2 dan
Lotta Emgård, 2 dan
Mathias Oskarsson, 1 dan

Närmare 140 barn tränade intensivt under Monemberlägrets två dagar.

Monemberläger i Kalmar 9–10 november

”En hel drös duktiga instruktörer”
Så var det då åter dags för årets
Monemberläger i Kalmar. Jag började tänka efter, hur många läger
har man varit med och arrangerat?
20 VårMon i Nybro, ett antal sommarläger på Öland, några Calmar Cup och
Camp (senare bara Calmar Cup), över
20 olika sorters 1–2 dagarsläger och
nu är det så dags för det 6:e Monemberlägret. Många läger blir det när man
börjar tänka efter, så det är lika bra att
inte göra det.
Det som är härligt med att ordna läger i Kalmar, och också kurser, är att det
är så lätt. Alla ställer upp och ska något
göras så är det någon som genast tar tag
i det. Och visst är det härligt och så lätt
allt går när alla ställer upp. Sedan gör det
ju inte saken sämre att det mesta finns på
plats. Inget bärande av mattor, äventyrsbadet ligger i samma hus och så vidare.
Men visst blir det arbete trots att
mycket finns på plats. Ett läger för näs-

tan 140 barn kräver trots allt mycket planering. Barnen ska få så mycket bra, rolig, lärorik träning som möjligt. Det ska
också vara bra mat. Och med bra mat så
är det viktigt att det är mat som de tycker
är god. Och sist men inte minst så ska
det vara aktiviteter utanför träningen.
Och även om alla instruktörer, ledare
och föräldrar som är där är det för barnens skull så är det viktigt att det finns
något för dem också. Och jag tycker vi
lyckades med allt i år också.
Vi hade en hel drös med duktiga instruktörer, bland annat Ola Johanson,
Tobias Back, Olof Höljfors, Therese
Gutzmann, Amanda Lindahl. På lördagseftermiddagen var det äventyrsbadet, det är ju nära jul och då är det viktigt
att tvaga av sig. Lördagskvällen avslutades med film.
Under tiden som de små liven satt
upptagna med filmen så var det ett givande seminarium för ledare och in-

struktörer med Tobias Back. Söndagen
startade med en god frukost för att sedan
sätta fart med all träning. De flesta var
förvånansvärt pigga. Eller så är det bara
jag som börjar bli gammal och trött.
Nu efter lägret så kan man konstatera
att det mesta blev bra. Men saker kan
alltid bli bättre. Därför har vi i Kalmar
haft samling och genomgång av bland
annat lägret, hur vi kan få det att bli
bättre. Så viss förändring kommer det
bli inför 2014. Vad det blir får ni som
kommer dit se…
Ett stort tack till alla er som kom på
lägret och gjorde Monemberlägret så
bra som det blev. Detta gäller både barn,
ledare, instruktörer, föräldrar och medlemmar i Kalmar Budoklubb. Nu samlar
vi krafter inför ett fullspäckat 2014.
Henrik Andersson
Kalmar Budoklubb

Vårmonet

info: se
När: 15–16 mars 2014. Startar lördag kl 11.00 och slutar på söndagen kl 14.00.
Mer
.
jutsu
u
Var: Nybro sporthall
j
.
www
Kostnad: 375:Betalning: Sker klubbvis vid ankomsten.
Mat: Ingår givetvis i priset. Och vi hoppas att det kommer att bli till allas belåtenhet. Har ni allergier?
Var inte oroliga! Vi har erfarna kockar som lagar maten.
Övrigt: Av hänsyn till allergiker råder det nötförbud på lägret. Det betyder att man ej får ta med
något som innehåller nötter till lägret.
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Kyugraderade från hela Stockholmsområdet drillades i teknikerna till nästa bälte.

Kataläger 23 november i Mölndal

Goshin jutsu no kata hela dagen
Som en del av regionssatsningen i
region väst anordnades ett kata
läger.
Lördag den 23 november samlades åtta
tredjedanare och undertecknad för att
under riksinstruktör Ola Johansons vägledning gå igenom och lära oss Goshin
jutsu no kata.
Katan ligger till 4 dan i graderingssystemet. Den innehåller 21 tekniker
varav 12 är obeväpnade, tre med kniv,
tre med hanbo och tre med pistol. Ola
började dagen med att berätta en del om
katans historiska ursprung och varför
den finns med i vårt system.
Fram till lunch gick vi sedan igenom
en hel del av de obeväpnade teknikerna
genom att börja med två och sedan lägga till två nya vid varje genomgång.
Efter lunch följde två pass där resterande obeväpnade tekniker samt de med
vapen gicks igenom. Det blir väldigt
många detaljer på en dag med balansbrytningsriktningar, nedläggningsriktningar, uppgångar och vapenhantering.
Så vid 16-tiden när vi slutade var våra
eller i alla fall min hjärna ganska full18

Deltagarna i katalägret kom från både öst- och västkusten.
proppad och efter att ha agerat uke
under större delen av dagen var också
kroppen skönt mörbultad.
Stort tack till er som kom på lägret och

gjorde det möjligt att hålla. Utan förstärkningen från östkusten hade det inte
gått runt.
Dan Isaksson, BK Shindo

Bältesläger 16 november i Älvsjö

Stackars svartbälten fick inte vara med
Sedan hösten 2009 har Älvsjö jujutsuklubb bjudit in till bältesläger.
Detta för att påminna jutsukas om
allt de inte insett att de glömt bort
inför sin nästa gradering. Så även
denna termin.
Det hela leddes av två erfarna instruktörer som under årens lopp har glömt
bort mer ju-jutsu än de flesta av oss
andra har hunnit lära sig, nämligen Johan Landgren (Älvsjö, 4 dan) och Karin
Ersson (Uppsala, 5 dan).
Få saker får mig att gå upp klockan
sju en lördagsmorgon, men bälteslägret
är en av dem. Detta syndiga beteende
brukar uppvägas av många skratt, lika
många aha-upplevelser och nya bekantskaper. Detta läger var inget undantag.
Kyu-graderade från hela Stockholm
hade dykt upp för att fä sin amnesi botad, och för att få se teknikerna i ett nytt
ljus.

Dagen till ära hade vaktmästaren fått
oss på sina bältesläger. Hmmm... den
för sig att det nog var en bra idé att inte
som graderar får se...
larma av eller låsa upp dörren in till loNåväl, efter fyra en-timmes långa
kalerna, vilket fick till följd att vi alla
pass var de flesta av teknikerna till mitt
fick turas om att gå och
nästa bälte, inklusive kasläppa in utestängda
genomgångna och
”Jag kom ihåg att tan,
jutsare med jämna melmin amnesi var botad.
lanrum. Fast detta gav det nog är rätt bra Det vill säga jag kom
ju i och för sig fler möjatt det är ett litet ihåg att det nog är rätt
ligheter att göra nya bebra att det är ett litet tag
tag till innan jag till innan jag ska försöka
kantskaper, så jag kände aldrig att detta var
ska försöka lägga lägga mitt bruna bälte på
speciellt betungande.
Måste bara hitta
mitt bruna bälte hyllan.
Halvvägs
genom
en graderingskamrat i
på hyllan”
lägret slog det mig...
min storlek att strypa,
det fanns ju inga svartslå och misshandla först.
bältare där. Total avTack Johan och Karin
för ett väl genomfört läsaknad, sånär som på
ger. Jag hade kul och lärde mig massvis!
två förskrämda instruktörer. Stackare,
svartbältarna får ju inte vara med på
våra roliga läger, tänkte jag, men sen inOlav Holten
såg jag att de nog säger samma sak om

”

D-kurs 26 januari i Örnsköldsvik

13 nya instruktörer på ett bräde
Örnsköldsviks Ju-jutsuklubb har
fått 13 nya D-instruktörer efter en
dag under ledning av riksinstruktör
Hans Brändström.
Det var söndagen den 26 januari som
alla samlades i klubbens dojo för att
gå igenom de moment som ingår i Dinstruktörskursen.
Det blev en informativ dag, trots en
hel del ”korvstoppning”, där många
tips och tricks om instruerande utbyttes. Dessutom gavs också möjlighet att
finslipa på utförandet av en del tekniker
i samband med den praktiska delen av
kursen.
– Det känns jättebra att på ett bräde
få 13 nya D-instruktörer i klubben. Vi är
för närvarande inne i ett skede med bra
tillströmning av tränande och då behöver vi många och duktiga instruktörer
för att kunna ta hand om alla grupperna
på bästa sätt, säger Anders Grundström,
huvudinstruktör kyu i Örnsköldsviks Jujutsuklubb.
Efter en informativ heldag med Hans Brändström fick Ö-viksklubben rejäl förstärkning i instruktörsleden.
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Jubileum 12 oktober i Hudiksvall och 16 november i Umeå

20 år av kämpaglöd och
Det är alltså två decennier sedan Ulf
och Katarina Bäckström startade
Hudiksvalls Ju-Jutsuklubb i Glada
Hudik.
Tänk er själva:
l 20 år av glatt tränande jutsukas
l 20 år av gott kamratskap
l 20 år av kämpaglöd
Men även 20 år av ”böj på benen”
och ”sälen över till andra sidan”. Eftersom 20 är ett runt och trevligt tal så beslöt vi att det vore en bra anledning till
att ha ett jubileum. (Fast å andra sidan...

varför just 20? De andra talen kanske
blir ledsna och avundsjuka?)
Vi började lördagen med att träna.
Lite korkat egentligen. Det gör vi ju alltid annars när vi träffas. Vi hade bjudit
in gamla medlemmar som inte är aktiva
längre och till vår stora glädje (och förvåning) så kom det några ”pensionärer”
(de som inte kom anser vi härmed vara
förtappade och lata).
Vår käre shihan (Ulf B alltså) ledde
passet, där han visade oss hur det tränades en gång i tiden när han var ung (unge-

fär samtidigt som Dacke-fejden pågick)
och ända fram till i dag. På det hela taget
ett trevligt och intressant pass. Sedan tog
Katarina B och jag hand om knattar och
barn och körde ett pass var med dem.
Uppslutningen var god, men det var nog
godisregnet som lockade mest.
Under tiden inmundigade gäster, tränande och föräldrar kaffe och tårta i vårt
lilla fik, samtidigt som de kunde gå en
tipsrunda (vår styrelsesekreterare Peter
gör frågorna och det är lättare att ha 13
rätt på stryktipset än att ha alla rätt på

Stort firande av de första 40 åren
40 år ju-jutsu i UBK
1973 hade klubben ett 30-tal
tränande medlemmar under ledning av Krister Hermerius.
Träningsavgiften låg på moderata 65 kronor per termin.
Den första graderingen i klubbens historia hölls den 18
april1973 och resulterade i tio
nya gulbälten.
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Vid sextiden på lördagskvällen
började medlemmarna samlas, inte
på dojon den här gången utan på
restaurang 5 knop.
Det var lördag den 16:e november och
vi var cirka 45 personer som hittat ner
till restaurangen med en mysig utsikt
över älven. Synd bara att vi såg så lite
av den utsikten, det blir ju fort mörkt i
Umeå i november. Nu skulle jubileet av
40 år av ju-jutsu inom Umeå Budoklubb
firas, och det ordentligt.
Innanför dörren möttes vi av en mun-

ter trubadur, trevlig serveringspersonal
och många glada ju-jutsukas. Här fanns
unga liksom äldre, friska och även ny
opererade på kryckor. I vimlet kunde vi
hitta bland annat Kent Johansson (en av
grundarna) och Hans Brändström från
Björkstadens Ju-jutsuklubb (ledamot av
förbundsstyrelsen) och många, många
andra.
Under den välsmakande middagen
som serverades höll klubbens ansvariga,
Thore, Annica och Ida, i diverse upptåg
och allsång. Kent Johansson målade väl-

”böj på benen” i Hudik
hans frågor). Därefter gjorde vi en uppvisning för våra gäster där vi bland annat
visade:
l Falltekniker och lite jigo waza
l Gammalt och nytt (strålande visat av shihan Ulf)
l Buki no kata
l Tävlingstekniker (visat av ligisterna Lukas och Ludde)
Som avslutning hade vi en bejublad
holmgång runt en stol.
När vi hade klarat av det utan allvarligare tillbud (endast stolen blev skadad,
och den fick snabbt adekvat omvårdnad)
så trodde jag i mitt stilla sinne att det var
slut för dagen (och att jag äntligen skulle
få äta) men ack vad jag bedrog mig.
Då klev det fram en dam ifrån Hu-

diksvalls Sparbank som sa att de tyckte
att shihan (Ulf alltså) var så duktig som
orkat med konstiga Hudikbor i 20 år
så att han fick ett pris för sitt (nästan)
gränslösa tålamod. (Han fick en summa
pengar som var alldeles för liten, det
tiodubbla hade fortfarande varit snålt)
Sedan var det fler som ville prata men
jag lyssnade inte så noga och sen var det
slut och jag fick gå och äta.
Senare på kvällen möttes vi på en
av Hudiksvalls charmanta restauranger.
Där åt och drack vi gott, sjöng lustiga visor och lyssnade på tal, både från klubbmedlemmar och prominenta gäster. Jag
är inte helt säker på vad ”prominent”
betyder, men jag är ganska säker på att
Tobias Back från förbundsstyrelsen och

Göran Westling som är hedersmedlem i
HJJK kan räknas som sådana. Om jag
har fel så kan nog Tobias utdela en rimlig bestraffning.
Vår styrelse gjorde en väldigt populär
tolkning av Tjuren Ferdinand (ni vet den
där oxen på julafton). Sedan dansade
och pratade vi hela kvällen och hade det
väldigt mysigt.
Som avslutning vill jag tacka Ulf och
Katarina för att ni drivit den här klubben
i 20 år och att ni gett Hudiksvall chansen
att träna ju-jutsu. Jag vill även tacka alla
klubbkamrater för att ni ställde upp och
gjorde hela dagen så underbar som den
blev.
Vid tangentbordet
Christian ”Gullet” Carlson

Ulf Bäckström prisad för sitt engagemang
Under Hudiksvalls jubileumsfirande
besökte Elin Sundman från Hälsinglands Sparbank föreningen för att
dela ut ett stipendium till en högst
ovetande shihan i föreningen.
Det är en satsning som banken kallar
för ”Ge tillbaka” som syftar till att ge
tillbaka till samhället, till personer och
organisationer som gör något gott för
samhället.
Denna gång var det shihan Ulf Bäckström som fick ta emot ett stipendium
för sitt mångåriga engagemang. Elin
läste upp motiveringen från sin mobil:
”Efter 20 års tid med ett glödande engagemang har denna person drivit Hu-

diksvalls Ju-jutsuklubb till vad den är
i dag. Hans engagemang har nått ända
fram till riksnivå. Tillsammans med
klubben har han fostrat många unga till
att vara goda representanter för klubben
och i samhället. För detta engagemang
så premieras denna man med ett stipendium från Hälsinglands Sparbank på
3 000 kr.”
Blommor och stipendium delades
ut till applåder som var lika långa som
varma. Stort grattis ännu en gång till
ett mycket välförtjänt stipendium till en
sann eldsjäl.
Tobias Back

med ju-jutsu i Umeå Budoklubb
taligt upp en bild om hur uppstarten gick
till och sedan lånade han trubadurens gitarr och framförde en bejublad version
av Imse vimse spindel.
Senare under middagen delade även
klubbens ordförande, Andreas Nettelbladt, ut förtjänsttecken från federationen och Hans Brändström delade ut förtjänsthetstecken från ju-jutsuförbundet.
Vilken tur att middagen var en buffé,
för styrelsen hann även med att tillkännage tre nya hedersmedlemmar (Annica Löfström, Leif Löfström samt P-H

Sjöström). Efter allt detta utdelande,
sjungande, talande, skrattande, tävlande, jublande och ätande som middagen
innebar umgicks och dansade ung som
gammal till rockande toner till långt efter midnatt.
Många tack för de första 40 åren från klubbens
En av grunmedlemmar som ser fram
darna, Kent
emot de nästa 40 åren.
Johansson,
Thore Edvinsson
talade vid
och Annica Scott
jubileumsmiddagen.
21

Dangraderingar på Bosön 7–8 december

12 nya 1 dan, sju färska 2 dan
Dangraderingen på Bosön den 8
december samlade sju deltagare
till 2 dan och tre till 3 dan.
RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.

Godkända till 2 dan
Ludvig Rydahl, Hudiksvalls JJK
Christian Carlson, Hudiksvalls JJK
Lisa Hansson, Linköpings BK
Dag Lekander, Budo Höör IF
Richard Holm, Budo Höör IF
Jens Däumichen, Budo Höör IF
Andreas Liss, Borlänge Kampsport
Nya 2 dan. Stående: Jens Däumichen, Christian Carlson, Ludvig Rydahl, Lisa Hansson. Sittande: Dag Lekander, Andreas Liss, Richard Holm.

Godkända till 3 dan
Linda Taberman, Lidingö JJK
Dan Isaksson, BK Shindo, Mölndal
John Gustavsson, BK Shindo, Mölndal
Nya 3 dan. Linda Taberman, John Gustavsson, Dan Isaksson.
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och tre som nu kallas sensei
Dangraderingen på Bosön den 7
december samlade 14 deltagare
till 1 dan. Resultatet blev tolv nya
svartbälten. Det var sju stycken som
testade på förmiddagen och sju
stycken på eftermiddagen.
RGK bestod av Hans Greger, Bertil
Bergdahl och Ulf Bäckström.

Nya 1 dan. Stående: Gustaf Säljgård, Henrik Omark, Samuel Rönnbäck.
Sittande : Jonatan Nätt, Fredrik Sjölin, Michael Gustafsson, Henrik Larsson.

Godkända till 1 dan
Mikael H Löwgren, Täby JJK
Arto Ojuva, Täby JJK
Marceil Nacol, Tyresö J&JJK
Thomas Lindqvist, Tyresö J&JJK
Therése Engström, Högdalens BK
Henrik Omark, Luleå JJK
Samuel Rönnbäck, Luleå JJK
Henrik Larsson, Vansbro JJK
Gustaf Säljgård, Vansbro JJK
Michael Gustafsson, JJ Kai Köping
Jonatan Nätt, Nässjö Kampsport
Fredrik Sjölin, Ronneby JJK

Graderade under 2013

Nya 1 dan. Stående: Thomas Lindqvist, Arto Ojuva, Mikael H
Löwgren. Sittande : Therése Engström, Marceil Nacol.

1 dan
2 dan
3 dan
4 dan
5 dan

kvinnor
10
4
2
0
2

män
35
15
3
2
0

totalt
45
19
5
2
2

Totalt

18

55

73
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Dangraderingar i Göteborg 30 november

Elva nya dangrader i sju klubbar
Dangraderingen i Göteborg samlade
åtta deltagare till 1 dan och tre till 2
dan. Denna gång klarade samtliga
testet.
Graderingen hölls i Göteborgs Judoklubbs lokal. RGK bestod av Hans
Greger, Bertil Bergdahl och Hans
Brändström.

Godkända till 1 dan
Elin Svensson, Eslövs BK
Johan Slagstedt, Eslövs BK
Mattias Fritzson, Budo Höör IF
Therése Gutzmann, Växjö JJK
Ivar Wikenstedt, Kungsbacka JJK Do
Sofia Gustafsson, BK Shindo, Mölndal
Peter Lindell, Malmö JJK
Lars Nilsson, Malmö JJK
Nya 1 dan. Stående: Peter Lindell, Mattias Fritzson, Johan Slagstedt, Elin
Svensson. Sittande: Lars Nilsson, Therése Gutzmann, Ivar Wikenstedt, Sofia
Gustafsson.

Godkända till 2 dan
Joakim Nilsson, Malmö JJK
Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal
Kalle Ekdahl, Alingsås JJK
Nya 2 dan. Joakim Nilsson, Lotta Emgård, Kalle Ekdahl.
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PÅSKLÄGER med JUBILEUM
18–21/4 2014
Start 18/4 kl. 12.00 slut 21/4 kl. 13.00

Hans Greger

Bertil Bergdahl

Ulf Bäckström

Uppvisning Tävling
Fest/disco
Garanterat bra träning

40

Anders
Bergström

Tony Hansson

år i Linköping

Ola Johanson

Det ska vi fira

Hans
Brändström

Instruktörer Ju-jutsu Kai
Hans Greger
10 dan stilchef
Bertil Bergdahl
8 dan riksinstruktör
Ulf Bäckström
8 dan riksinstruktör
Anders Bergström
7 dan riksinstruktör
Tony Hansson
7 dan riksinstruktör
Ola Johanson
6 dan riksinstruktör
Hans Brändström
6 dan riksinstruktör
Jonas Mokvist
5 dan förbundsinstruktör
Johan Halvardson
5 dan förbundsinstruktör
Stefan Forsman
5 dan förbundsinstruktör
Ylva Naeser
5 dan förbundsinstruktör
Karin Ersson
5 dan förbundsinstruktör
David Gülger
4 dan förbundsinstruktör
Henrik Säljgård
4 dan elitinstruktör
Jens Wallström
3 dan elitinstruktör
Linda Taberman
3 dan A-instruktör
Gästinstruktörer
Stefan Stenudd

6 dan Aikido, Aikikai

Anmälan och betalning
Vid anmälan och betalning registrerad på Svenska Ju-jutsuförbundets pg. 66 05 65-3 före 2014-03-20 är lägeravgiften 700:--.
Betalas ej tillbaka vid återbud.

Jonas Mokvist

Johan
Halvardson

Stefan
Forsman

Ylva Naeser

Karin Ersson

David Gülger

Henrik
Säljgård

Vid anmälan och betalning efter 2014-03-20 eller kontant vid
lägerstart är lägeravgiften 800:--.
Anmälan till Anders Bergström.
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Telefon: 070-555 2 7 77
Boende i skolsal: 45:--/natt. 135:--/tre nätter
Hotell: Enkelrum 540:--/natt. Dubbelrum 410:--/natt/person.

Endast 500 platser
boka i god tid.

Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 23, Linköping

Linda
Taberman

Stefan Stenudd

25

Datum	Arrangemang	

Plats	

Arrangör	 Kontaktperson

2014
FEBRUARI

15–16
15–16
22–23
28–2/3

MARS

1
8
15–16
22
22
23
29–30

APRIL
18–21

MAJ

17–18
30–1/6

JUNI–JULI

25–29/6
26–29/6
27–29/6
27–29/6
29/6
30/6–6/7

AUGUSTI
30–31

SEPTEMBER
27–28

OKTOBER
11–12

NOVEMBER
15–16

DECEMBER
6–7

Vinterläger
Kalmarlägret
Licensförlängningskurs
B-kurs

Luleå
Kalmar
Nybro
Lidingö

Luleå JJK
Kalmar BK
SJJF/UA
SJJF/ UA

Sara Markstedt
Rickard Bäckström
Anders Bergström
Stefan Forsman

Träning till 1 + 2 dan
Gradering, 1 dan
Vårmon
Träning till 1 + 2 dan
Barnläger
Värölägret
Future Challenge

Linköping
Uppsala
Nybro
Umeå
Tvååker
Tvååker
Uppsala

SJJF
RGK
Nybro JJK
SJJF
Värö BK
Värö BK
SJJF

Anders Bergström
Hans Greger
Mikael Arvidsson
Ulf Bäckström
Mathias Oscarsson
Mathias Oscarsson
Hans Greger

Påsklägret

Linköping

SJJF

Anders Bergström

Gradering, 1 + 2 dan
Monsterlägret

Bosön
Köping

RGK
JJK Köping

Hans Greger
Tobias Back

A-kurs
Sommarläger, barn
B-kurs
C-kurs
Gradering, 3 + 4 dan
Sommarläger, vuxna

Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund

SJJF/UA
SJJF
SJJF
SJJF
RGK
SJJF

Hans Greger
Tobias Back
Anders Bergström

Riks- och förbundskurs

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Kai Out West

Alingsås

Alingsås JJK

Malin Bohlin

Svartbälteskurs

Bosön

SJJF

Hans Greger

Future Challenge

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Gradering, 1 + 2 + 3 dan

Bosön

RGK

Hans Greger

Hans Greger

SJJF – Svenska Ju-jutsuförbundet l RGK – Riksgraderingskommittén l BA – Barnansvarig l UA – Utbildningsansvarig

Dags att gå kurs?
I sommar ordnar Svenska Ju-jutsuförbundet A-, B- och C-kurs
Plats: Breviksskolan, Oxelösund

Passa på att gå nästa utbildningssteg!
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Funktionärer i Svenska Ju-jutsuförbundet
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, Norra Långgatan 10,
572 32 OSKARSHAMN
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
Hans Brändström, Hörnsjö 466,
914 90 NORDMALING
Tel 0930–710 30, 070–312 25 44
E-post: hans.brandstrom@ju-jutsu.se
Tobias Back, Kröcklinge 4,
731 95 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

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

Kommittéer

Tävlingkommittén
Jonas Mokvist, Ulvsborg 165,
388 92 LJUNGBYHOLM
Tel 0480–47 80 40, 0730–44 85 99
E-post: jonas.mokvist@ju-jutsu.se
John Gustavsson
Dan Isaksson

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

Ungdomskommittén
John Gustavsson, sammankallande,
Gibraltargatan 84, lgh 531,
412 79 Göteborg
Tel: 0730–69 66 32
E-post: john.shindo@hotmail.com

Områdesansvariga
Informationsansvarig
Lotta Emgård, (se styrelsen)
Funktionshindersansvarig
Lotta Emgård, (se styrelsen)

Ola Johanson, (se styrelsen)

Projektansvariga

Hans Brändström, (se styrelsen)

Projekt framtid
Tony Hansson, (se tekniska kommittén)

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

Projekt nya klubbar
Ola Johanson, (se styrelsen)

Från A till Ö i Svenska Ju-jutsuförbundet – 74 klubbar som tränar Ju-jutsu Kai
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
Bujin JJK, Norge
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
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 Bushidoförening
Nässjö KSK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå BK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Strängnäs JJF
Sundsvalls BK
Södertälje JJK
Tanums JJK
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
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Ju-jutsu Kai – självförsvar med tradition och kvalitet
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www.ju-jutsu.se

