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

Redaktören har ordet

Förbundet, det är vi
Vi har en hög servicegrad på vårt kansli i Svenska Jujutsuförbundet. Man kan ringa en kväll och beställa material
som sedan dimper ner i brevlådan ett par dagar senare. Kanske är vi bortskämda, kanske är det så det ska vara. Faktum är
att det lärt oss att framförhållning inte är så nödvändigt.
Det visar sig i hur vi anmäler oss till kuser och läger. Vi
väntar gärna in i det sista, några till efter anmälningstiden
har gått ut. Det finns mycket att fundera på där. Varför väntar
vi? Har vi svårt att bestämma oss och behöver vara fria att
hoppa på något annat som kanske dyker upp med kort varsel?
Är vi osäkra på om vi verkligen vill
delta? Måste vi invänta
finansiering från någon
okänd välgörare? Eller
är vi bara vana vid att det
et något
Händer d
?
löser sig ändå?
din klubb
speciellt i
eldsjäl
Har du en
d
Under ett par år har
nära ig?
läger- och kursarrangörer
ingen!
Tipsa tidn
försökt att få bättre ordning
när det gäller anmälningar.
Det har blivit bättre, men
fortfarande händer det att

Tidningen hem till dig!
Vill du vara säker på att inte missa ett nummer
av tidningen Ju-jutsu kai under 2015? Prenumerera! Så här gör du:
1. Sätt in 100 kronor på SJJF:s plusgiro 66 05 65-3
och ange ditt namn + tidning2015.
2. Skicka en e-post till:
kansli@ju-jutsu.se där du skriver ditt namn, adress
och klubbtillhörighet.

man anmäler sig och sedan inte hör av sig om man inte kan
komma. Man bara låter bli att dyka upp. Det finns inte många
andra sammanhang där sånt skulle accepteras.

Visst går det att fixa mycket i sista minuten, och jag tror
att de som regelbundet arrangerar läger i vårt förbund är rätt
luttrade. Men frågan är om det är rimligt att förvänta sig det.
I slutet av denna tidning finns alltid ett kalendarium, det
finns också ett på hemsidan, som uppdateras så fort det finns
aktiviteter att lägga in där. Vi har alla möjligheter
att planera vilka läger och kurser vi vill vara med
på. Det är upp till oss att ge arrangörerna en chans
att bedöma om de ska genomföra kursen eller
lägret eller om de måste ställa in på grund av för
lågt deltagarantal.
Det är vi tillsammans som är Svenska Ju-

jutsuförbundet, tillsammans bestämmer vi hur
kulturen i förbundet ska se ut och vilka förutsättningar vi ger dem som engagerar sig för att
ordna alla de fantastiska läger vi kan delta i.
Lotta Emgård
redaktör

Tidningen Ju-jutsu Kai 2015
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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Kansliet flyttar
och hyran höjs
Den lokal som Svenska Ju-jutsuförbundet hyr för kansliet ska göras om
till lägenheter och förbundet måste
lämna lokalerna under våren eller
sommaren.
Den lokal som för närvarande är
den mest lämpade som kanslilokal
har en väsentligt högre hyra än den
nuvarande lokalen.
Det har varit svårt att hitta lokaler i lagom storlek där samtliga de
nuvarande lokalers funktion finns
med.
I kanslilokalerna finns i dag
ett rum där det hålls kurser och
styrelsemöten, en kontorsplats och
ett par stora maskiner för att trycka
kompendier, diplom och andra
trycksaker, samt ganska stora lagerutrymmen. Dessutom har förbundet
hyrt lagerutrymme i andra lokaler.
De lokalerna sägs nu upp för att
spara pengar.

Ansträngd ekonomi
i förbundet
Av de tre planerade C-kurserna under 2014 blev det bara en. Hyran för
kansliet går upp och inkomsterna
från SBI är mindre än de skulle
kunna vara. Dessutom trycktes den
engelska systemboken 2014.
Sammantaget innebär detta att
förbundets ekonomi, som i början
av 2014 såg bra ut, nu är betydligt
mer ansträngd.
Graderingsavgifterna för dangrader har höjts i ett par omgångar, och
nu höjs kostnaden för ju-jutsupass,
mon- och knattepass, samt graderingskort och diplom till både barn
och vuxna.
Priserna för dessa har varit
desamma under många år. De nya
priserna blir nu:
Ju-jutsupass: 150 kronor
Graderingskort och diplom, kyu:
150 kronor
Mon-/knattepass: 50 kronor
Mon-/knattediplom: 50 kronor
När det gäller de förväntade
intäkterna från SBI handlar det om
en royalty som Svenska Ju-jutsuförbundet får när klubbarna beställer
dräkter med förbundsmärket på. Det
spelar alltså roll vilken leverantör
klubbarna väljer att beställa sina
dräkter hos.
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Norrlandslägret

”Vi vill skapa en
för Ju-jutsu Kai
Efter fem års diskussioner om villkoren blev Norrlandslägret i höstas
ett läger i Ju-jutsuförbundets regi.
–Umeå Budoklubb ville gärna få det
till ett förbundsläger, säger Jens
Wallström som basade för lägret i
höstas.
Han ser ett stort behov av att skapa en
samlingspunkt för Ju-jutsu Kai i Norrland och Norrlandslägret var det enda
möjliga tillfället. Att förvandla lägret till
ett förbundsarrangemang är klubbens
försök att skapa en sådan samlingspunkt.
– Jag räknar med att 75 procent av
deltagarna ska komma från klubbar på
bilavstånd, säger Jens Wallström, men

i höstas saknade vi många som brukar
dyka upp.

Längre att åka norrut

Sedan är det där med bilavstånd ett något elastiskt mått. Mellan Kiruna och
Umeå är det 59,8 mil och därifrån kom
ett stort antal deltagare, både barn och
vuxna.
– Det är tydligen längre från Mellansverige till Umeå än tvärtom, säger Jens.
Glädjande nog hade vi närvaro från
Borgholm på lägret, men från Mälardalen kom ingen trots att Uppsalaklubben
flyttat sitt läger från Allhelgonahelgen.
Det kom över huvud taget färre deltagare än tidigare år, och tappet var större

I utvärderingarna efter Nya Norrlandslägret var deltagarna på barnlägret totalnöjda...

samlingspunkt
i Norrland”
än bara de som brukade komma till BJJsidan, som togs bort i höstas.
– Norrlandslägret har varit känt för
sin bredd, säger Jens Wallström. Första
året som förbundsläger ändrade vi på
det, och det har vi fått kritik för.

”Jättebra läger”

Instruktörerna valdes av stilchef Hans
Greger och tekniska kommitténs ordförande Tony Hansson, även om Umeå
Budoklubb fick komma med förslag på
namn. Magnus Johansson instruerade i
Kali – försvar mot kniv och käpp, och
han var en av de instruktörer klubben
föreslagit.
– Vi hade också föreslagit Lasse

Stålnacke, men han var inte bland dem
som valdes ut, säger Jens Wallström.
Därför kommer Umeå Budoklubb att
ordna ett eget läger med honom under
våren.
– Vi tycker att lägret blev jättebra,
men vill kunna ha fler stilarter för att få
andra aspekter av självförsvar och på det
sättet kunna utvecklas, säger Jens Wallström.
Eftersom färre än väntat deltog i
lägret fick de stryka ett antal tilltänkta
instruktörer, och då blev det de lokala
instruktörerna som rök. De andra hade
redan köpt resor som i vilket fall hade
belastat lägrets budget.
– Det är meningen att det ska finnas

fler lokala instruktörer på kommande läger.
Varför ska man då prioritera att åka
på Nya Norrlandslägret till hösten?
– Det är det enda förbundslägret på
hösten, vi har en helhetslösning med mat
och boende och ett barnläger parallellt
så att hela klubben kan komma, säger
Jens Wallström. Norrlandsklubbarna
måste också visa med sin närvaro att de
vill ha ett förbundsläger i norr och inte
bara åka på läger söderut.

Lotta Emgård

Bilder: JAN ERIK MOSTRÖM

... medan man på vuxensidan var kritisk till att en stor del av bredden försvunnit. Man saknade också självförsvarspassen i källaren.
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T

onys
eknikips

Kataträning
En av de mest omdebatterade delarna av graderingssystemet utgörs av Ju-jutsu Kais kator.
Vissa röster gör gällande att kata borde utgöra ett naturligt nav
i centrum av träningens hjul och att det utanför detta nav finns
olika tillämpningar som till exempel randori. Andra menar att
kata bara är ytterligare ett antal jigo waza utförda i fel tempo
och utan taktiskt uppträdande samt att kata inte på något som
helst sätt kan tillföra Ju-jutsu Kai något vettigt.
Oaktat dessa två förhållningssätt ger kata inom Ju-jutsu Kai
i dag stilen en historisk förankring samt en koppling till japansk budo.
Kata är egentligen inte något konstigare än ett sätt att föra
en stil eller en uppsättning tekniker oförvanskade genom tiden
i ett samhälle som saknar boktryckarkonst och elektroniska
återgivningsformer. För att kunna göra detta är det viktigt att
de förutbestämda teknikerna utförs med största möjliga precision och exakt likadant varje gång. Precis på samma sätt som
att systembokens utförande är det som gäller på graderingar
inom Ju-jutsu Kai i dag.
Rätt inövat och utfört kan kata tillföra precision och teknisk
förståelse samt erbjuda utövaren en bra sluten färdighetsträning. För att detta ska kunna ske krävs dock att kata tränas
med en strävan att nå en fulländad teknisk skicklighet och
fortlöpande och inte bara som ett mindre moment i samband
med gradering. Därför har stilchefen och tekniska kommittén
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gemensamt beslutat att ta bort kravet på att visa nige no kata på
gradering till 1:a kyu samt att visa Ju-jutsu kai no kata till 1:a
dan. I stället fokuseras på att utövarna till 2:a dan ska kunna
utföra en riktigt bra Ju-jutsu Kai no kata.

Några allmänna träningstips inför kataträningen

Alla kator kräver omfattande träning och för att underlätta följer här några tips:
n Börja träna i tid, kata kan inte läras in månaden före en gradering.
n Tänk på att alltid utföra teknikerna på rätt sätt och utan uppdelning.
n Alla detaljer är viktiga, även förflyttningar, vändningar,
hälsningar och så vidare.
n Utför alla försvarstekniker med full kraft, precis som om det
vore randori.
n Utför alltid riktiga angrepp med full kraft.
n Låt många se katan och videofilma den gärna.
n Öva mycket mer än planerat.

Gemensamt för alla Ju-jutsu Kais stilkator

Alla kator ska utföras i enlighet med nu gällande katabok och
för att underlätta inlärningen följer här några förtydliganden:
n Alla tekniker ska utföras på samma sätt som på bilderna i
systemboken.

Detta innebär att det är mycket viktigt att utföra teknikerna
enligt Ju-jutsu Kais grundprinciper, försöka hålla båda händerna i kraftcirkeln, utföra kuzushi i rätt riktning samt hålla en
god position med rak rygg genom tekniken.
n Alla förflyttningar börjar med vänster ben.
Tori och uke påbörjar alla förflyttningar med vänster ben.
Undantag från detta kan ske om tori eller uke har hamnat på
en position väldigt nära utgångsplatsen. Då kan till exempel
en kort tsuri ashi bakåt i stället uppfylla regeln om att alltid gå
enklaste vägen till utgångsplatsen.
n Alla vändningar sker åt vänster.
Vändningarna sker genom att vänster ben flyttas åt vänster
och bakåt i vändningen. Detta medför att uke och tori vänder
sig bort från utgångsplatsen eller vapnen. Vändningarna ska
utföras utan en liten nigning och ska inte innehålla ett yvigt
flaxande med armarna.
n När uke ligger på mage ska avklapp ske mot mattan. När
uke ligger på sidan ska avklapp ske mot den egna kroppen. I
båda fallen gäller två avklapp.
Vid avklapp gäller att de två avklappen utförs distinkt. Avklappen får varken utgöras av ett blygt duttande eller ett frenetiskt hamrande.
n Tori ska alltid förflytta sig snett uppåt från ukes huvud, det
vill säga bort från ukes ben och armar, efter ett kontrollgrepp.
Med snett avses cirka 45° från huvudet räknat. Tori ska

dessutom inte ta flera små steg utan ska helst genomföra en
resolut förflyttning med tsuri ashi. Efter avklapp ska uke från
liggande snabbt i en rörelse, utan att stanna knästående, förflytta sig på enklast sätt till kamae.
n Efter avslutad teknik står båda i vänster kamae.
Tori och uke ska stå vända mot varandra i en kamae med bra
balans och en god hållning.
n Samtidigt som armarna sänks flyttar båda ihop fötterna och
stannar ett par sekunder.
Uke börjar sänka armarna och tori följer tätt efter. Samtidigt
som armarna sänks flyttar båda ihop fötterna. Detta moment
får inte ske för långsamt och ska genomföras med bibehållen
balans.
n Efter avslutad kamae går tori och uke enklaste vägen till
utgångsplatsen.
Båda går den rakaste och enklaste vägen till utgångsplatsen
utan att krocka. Detta genomförs utan att tori till varje pris
försöker tillkämpa sig ögonkontakt med uke och utan att tori
smyger omkring på mattan.
Avslutningsvis kan konstateras att kata på rätt sätt kan vara
kultur, tradition och dessutom kul. Kata på fel sätt är inget annat än ljummet badvatten och slöseri med tid.
Tony Hansson
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Riks- och förbundsinstruktörskurs 24–25 januari i Uppsala

Gnuggning av renraku
och diskussioner om kata
Stilchefen Hans Greger samlar
alla riks- och förbundsinstruktörer
i Uppsala två gånger om året för
uppdatering. Denna gång i slutet av
januari.
Denna gång bjöd stilchefen på renraku
waza på första träningspasset. I renraku
waza är det viktigt att tori verkligen försöker att göra den första tekniken och
inte lägger all vikt vid teknik två. Här
ska uke vara tydlig med att hindra tori
att utföra teknik ett så att tori på ett naturligt sätt kan byta till teknik två.
Man kan också träna renraku waza
i randoriform där tori väljer fritt vilken
kombination som passar bäst för situationen.
Träning två handlade om balansbrytning med genomgång av olika balansbrytningsriktningar och därefter nedläggningsriktningar.

Träning tre ägnades åt atemi waza.
Här testades olika sätt att slå och sparka
på ett optimalt sätt som passar in i vårt
rörelsemönster.
Träning fyra handlade om angrepp
med tillhyggen. Vid angrepp med trubbiga föremål är det viktigt att vara snabb
in på motståndaren för att lägga ned och
avväpna.
Eftermiddagarna ägnades åt diskussioner om de nuvarande minimitiderna
mellan graderna var lämpliga eller om
det är aktuellt att ändra dessa samt hur
katorna ska utvecklas i framtiden samt
om alla kator ska vara kvar i systemet.
Kursen avslutades med att tekniska
kommittén hade möte med inbjudna förbundsinstruktörer.

Ulf Bäckström har Bertil Bergdahl i ett fast grepp.
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”

”Vid angrepp med
trubbiga föremål
är det viktigt
att vara snabb in
på motståndaren
för att lägga ned
och avväpna.”

Hans Greger

Men Bertil Bergdahl är alltid villig att bjuda tillbaka.

Riksinstruktörerna stående: Tony Hansson, Anders Bergström, Ulf Bäckström, Bertil Bergdahl, Ola Johanson och stilchef Hans
Greger. Förbundsinstruktörerna sittande: David Gülger, Karin Ersson, Ylva Naeser, Stefan Forsman och Jonas Mokvist.

Läs mer på nästa uppslag
om nya graderings
bestämmelser!

Jonas Mokvist styr ner Ola Johanson i mattan med hjälp av en tai guruma.
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Nya graderingsbestämmelser

Möjligt att gå fortare fram
mellan dangraderna
På tekniska kommitténs möte i
samband med riks- och förbundsinstruktörsträffen i Uppsala den 25
januari 2015 beslöts i samförstånd
med stilchefen och förbundsinstruktörerna att dels förändra
minimitiderna till dangraderingar,
dels ta bort kravet på att visa nige
no kata på gradering till 1:a kyu
samt att visa Ju-jutsu Kai no kata till
1:a dan.
Förändringarna kommer att börja gälla
från och med 1 juli i år. Motivet med
förändringarna är att tydliggöra minimitidernas innebörd samt att möjliggöra
en ökad genomströmning utan att göra
avkall på kvalitén.
Förändringen vad avser minimitider
omfattar hur minimitiderna ska tolkas
samt hur lång tid som ska gå mellan
graderna. Vad gäller gradering till nästa
grad kommer det nu att finnas en absolut
minimitid.
Förändringen görs för att förtydliga
att minimitiderna inte är en rekommen-

dation för hur lång tid det i normalfallet ring till 6:e dan och högre att besluska ta mellan graderna. Förkortningen av tas i varje enskilt fall av Svenska Juminimitiderna möjliggör att utövare med jutsuförbundets stilchef i samråd med
stor talang, som tränar mycket, snabbare riksgraderingskommittén.
kan gradera till respektiKata kan rätt inövat
ve dangrad. Notervärt är
och
utfört
tillföra
”Minimitiderna precision,
att minimitiderna gäller
teknisk
vid oavbruten träning.
förståelse samt historisk
gäller vid oavOm
träningsuppehåll
förankring. För att detta
bruten träning.
förekommer ska gradeska uppfyllas måste dock
ringen flyttas fram motkata tränas fortlöpande
Om tränings
svarande tid.
och inte bara som ett
uppehåll föreFör samtliga gramindre moment i samkommer ska
der gäller att alla
band med graderingen.
krav och kriterier enDärför kommer det
graderingen
ligt systemboken och
initialt i graderingssysflyttas fram”
graderingsbedömnings
temet att vara fokus på
kompendiet ska vara
Ju-jutsu Kai no kata.
uppfyllda för godkänd
Ju-jutsu Kai no kata kan
gradering.
med fördel börja tränas som kyu-gradeUpp till och med 2:a dan kan i rad och hela katan kommer att visas på
samband med gradering hänsyn tas graderingen till 2:a dan.
till ålder, funktionshinder eller andra
Hans Greger StilchefTony
omständigheter.
HanssonTekniska kommitténs
Fortsättningsvis kommer gradeordförande

Tekniska kommittén samt inbjudna förbundsinstruktörer sammanträder.
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”

Förkortningen av minimitiderna möjliggör att utövare med
stor talang som tränar mycket snabbare kan graderna gradera
till respektive dangrad. Notervärt är att minimitiderna gäller
vid oavbruten träning. Om träningsuppehåll förekommer ska
graderingen flyttas fram motsvarande tid.

Klipp ur och ersätt sidan 25 i systemboken!

Graderingsbestämmelser

6:e dan och högre beslutas i varje enskilt fall av Svenska Ju-jutsuförbundets stilchef i samråd med riksgraderingskommittén.

För samtliga grader gäller att alla krav och kriterier enligt systemboken och graderingsbedömningskompendiet ska vara
uppfyllda för godkänd gradering. Upp till och med 2:a dan kan
i samband med gradering hänsyn tas till ålder, funktionshinder
eller andra omständigheter.

En dangradering brukar ta cirka två timmar och under graderingen visas alla tekniker till den aktuella graden samt all kihon
waza från samtliga tidigare grader.
INSTRUKTÖRSTITLAR
Instruktörer i Svenska Ju-jutsuförbundet tituleras på följande vis:
1:a - 2:a dan
3:e - 5:e dan
6:e - 9:e dan
10:e dan

Sempai
Sensei
Shihan
Soke

25
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För samtliga grader gäller att alla krav och kriterier enligt sys-

6:e kyu - 5:e kyu
5:e kyu - 4:e kyu
4:e kyu - 3:e kyu
3:e kyu - 2:a kyu
2:a kyu - 1:a kyu
1:a kyu - 1:a dan
1:a dan - 2:a dan
2:a dan - 3:e dan
3:e dan - 4:e dan
4:e dan - 5:e dan

1 termin
1 termin
1 termin
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
3 år

Tony Hansson
Tekniska kommitténs ordförande

Dangrader
1:a dan
2:a dan
3:e dan
4:e dan
5:e dan
6:e dan
7:e dan
8:e dan
9:e dan
10:e dan

shodan
nidan
sandan
yondan
godan
rokudan
shichidan
hachidan
kudan
judan

6:e kyu - 5:e kyu
5:e kyu - 4:e kyu
4:e kyu - 3:e kyu
3:e kyu - 2:a kyu
2:a kyu - 1:a kyu
1:a kyu - 1:a dan
1:a dan - 2:a dan
2:a dan - 3:e dan
3:e dan - 4:e dan
4:e dan - 5:e dan

1 termin
1 termin
1 termin
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
3 år

MINIMITID TILL GRADERINGARNA
Till de olika graderna gäller en minimitid med oavbruten träning:

6:e dan och högre beslutas i varje enskilt fall av Svenska Ju-jutsuförbundets stilchef i samråd med riksgraderingskommittén.

svart bälte
svart bälte
svart bälte
svart bälte
svart bälte
röd-svart bälte
röd-svart bälte
röd-svart bälte
rött bälte
rött bälte

Hans Greger
Stilchef

MINIMITID TILL GRADERINGARNA
Till de olika graderna gäller en minimitid med oavbruten träning:

svart bälte
svart bälte
svart bälte
svart bälte
svart bälte
röd-svart bälte
röd-svart bälte
röd-svart bälte
rött bälte
rött bälte

shodan
nidan
sandan
yondan
godan
rokudan
shichidan
hachidan
kudan
judan

Ton
Tekn

stor talang som tränar mycket snabbare kan graderna gradera
till respektive dangrad. Notervärt är att minimitiderna gäller
vid oavbruten träning. Om träningsuppehåll förekommer ska
graderingen flyttas fram motsvarande tid.

Dangrader
1:a dan
2:a dan
3:e dan
4:e dan
5:e dan
6:e dan
7:e dan
8:e dan
9:e dan
10:e dan

Hans Greger
Stilchef

Klipp ut och placera i systemboken sidan 25.

Graderingsbestämmelser

Klipp ut och placera i systemboken sidan 25.

till 2:a dan.

Stockholmslägret 17 januari i Brännkyrkahallen

Inspirerande start på året
på läger med udda inslag
Efter att Stefan Forsman och jag
flera gånger diskuterat att det
saknas träningsläger i Stockholm
så beslutade vi i somras att nu tar vi
tag i detta.
I mitten av januari verkade bra tyckte vi
som en uppstart på terminen. Sagt och
gjort. Lördagen den 17 januari gick det
av stapeln. Vår målsättning var ett lite
annorlunda läger där nya instruktörer
skulle få en chans att visa upp sig. Något
udda inslag skulle vi också ha.

Spridda grader

45 förväntansfulla ju-jutsukas från
hela Mälardalen och Växjö stegade in i
Brännkyrkahallen i Stockholm, allt från
6 kyu ( hade bara tränat 2 pass tidigare)
till 3 dan. Vi delade upp dessa i två grupper som fick fyra timmars träning var.
På första passet fick Musse Hasselvall ta hand om eleverna med ett Ruffie-

”

pass. Många nya och roliga övningar i fick lämna lokalen och den andra halvan
fick bestämma hur angrepolika block att tränas parvis. Folk svettades, fruspen skulle gå till. Rolig
tade och skrattade.
variant.
”Många nya
Sista passet tog unMycket jobbigt, men
och roliga
dertecknad och Stefan
jätteroligt var kommenövningar
Forsman hand om båda
taren vi fick efteråt. Nya
tillsammans.
muskler hittades och de i olika block att grupperna
värkte säkert dagen efter.
Höggraderad tränade med
tränas parvis. låggraderad och det blev
Flera motståndare
Folk svettades, en blandad träning med
Martin Christensson tog
golvtekniker och sparktekfrustade och
sedan hand om grupperniker.
skrattade.”
na för ett pass med olika
Till sist vill Stefan och
varianter på fallteknik.
jag tacka alla som kom och
Många fick säkert nya tips
gjorde detta läger. Som så
på hur detta kan läras ut
önskades kommer Stockpå ett bra sätt.
holmslägret tillbaka kanske redan i auEfter Martin var det Annie Brandts gusti.
tur. Det blev en hel del olika varianter på
flera motståndare. I slutet delades man
Vid pennan
upp i större grupper där halva gänget
Bertil Bergdahl

Har du varit på ett bra läger och vill att fler ska upptäcka
just det lägret?
Skriv om det och skicka texten till lotta.emgard@ju-jutsu.se
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Kick off-läger 18 januari i Leksand

Randori och renraku
för att få igång rörelserna
Den 18 januari hade vi riksinstruktör Anders Bergström uppe hos oss i
Leksand för första gången.
Det årliga Kick off-lägret som brukar
hållas i Dala-Järna blev i år förlagt till
Leksand i stället.
Det tema som Anders hade var randori och renraku för att få igång rörelserna
inför vårterminen.
Som vanligt lyckas Anders med det
omöjliga att få alla från nybörjare till

elitinstruktörer att träna tillsammans
och få ut lika mycket av träningen trots
blandningen.
Vi får se vilken av Dala-klubbarna
som arrangerar Kick off-lägret 2016,
det enda som är säkert är att det kommer igen!
Johan Fändriks

”

”Som vanligt lyckas
Anders med det
omöjliga att få alla
från nybörjare till
elitinstruktörer att
träna tillsammans
och få ut lika mycket
av träningen.”

Några ord från en av deltagarna:

Söndagen den 18 januari genomfördes i Leksand ett så kallat Kick off-läger.
Ett 30-tal deltagare från Leksand, Vansbro, Mora, Orsa, Borlänge och Malung deltog, allt från nybörjare ända till 4 dan.
Riksinstruktör Anders Bergström instruerade och gav oss vägledning och tips på
hur vi kan utveckla oss.
Mycket rörelse och fart. Det är alltid ärorikt att få träna med högre graderade
kollegor. Sammantaget en lärorik och givande dag, där alla efter avslutat läger återvände hem nöjda och belåtna, om än med vissa skavanker.
Lars Green Leksands Ju-Jutsuklubb
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Kai Camp IV 7–8 februari i Örebro

Det tuffaste lägret som
Kai Camp-konceptet skapades för
att visa dem som tvivlade att vår
ju-jutsu inte är en studiecirkel som
innebär kakätande under samtalsseminarer på mattan, utan i stället
en självförsvarsform som är tung,
jobbig, viljekrävande och fantastiskt kul.
Målet med träningen har hela tiden varit att bli bättre på Ju-jutsu Kai genom
att jobba med tekniker som vi redan är
ganska bra på, vilket gör att tempot i träningen kan öka (nästan) obegränsat.
Det ska inte vara ditt tekniska kun-

nande som är gränsen för hur hårt och
snabbt du sätter tekniker, utan i stället
är det din och din ukes fysiska förmåga
som sätter nivån för hur tempofylld träningen blir.
Jag, Karin och David som arbetat med
Kai Camp under de fyra år som lägret
har arrangerats har ganska ofta diskuterat hur vi ska utveckla passen så vi kan
pressa deltagarna lite till, exempelvis
har vi lagt mycket lägertid till mitsträning, cirkelfys med ju-jutsustationer och
tittat på i vilken ordning passen tränas.
Exempelvis tränades mycket ben

pass två på lördagen, vilket fick som
följd att David glatt utbrast: ”Bra benövningar, jag stryker kansetsu wazan och
kör sparkar i stället.” Allt för att kunna
ge deltagarna det de vill ha: Trötthet,
svett och glädje.
När jag, som instruktör, ser deltagarna efter sista dödsracet gå och krama om
varandra och tacka för bra träning och
gratulera till ett bra jobb reser sig nackhåren.
Synen när axlarna sjunker ner, tusenmilablickarna tar plats i ansiktena och
ett trött jätteleende formas av muskler
nästan helt utan styrsel. När man ser
på deltagarna hur skönt det är att det är
över, men att det är värt all svett att ha
genomfört sex hårda pass… Att få se
och uppleva stoltheten över att ha kämpat ända till yame… Obeskrivligt och
oöverträffat.
Vi som instruerat på lägret bugar för
er deltagare, tackar för att vi fick til�låtelse att pressa er längre än ni trodde
ni kunde och hoppas att ni har träningsvärk.
Stefan Forsman och David Gülger

Imponerande fakta
från årets Kai Camp
s Ett gäng från Luleå åkte bil i 30

timmar (200 mil) för att träna tre
träningspass. ”Värt som f*n” var
omdömet innan de åkte hem.
s Jens Däumichen, Stefan Nilsson, Oscar Rosenblad och Dag
Lekander är de som genomfört
alla fyra Kai Camp. Jens är dessutom den äldste deltagaren.
s Fredrik Medevik från Kalmar
visade tecken på trötthet. Även
Lukas Magnusson från Umeå tog
ett djupt andetag.
s Över tio klubbar var representerade på lägret. Från norr
(Luleå) till syd (Höör), öst (Täby)
och väst (Alingsås).
Glad alingsåsare har hittat det tuffaste läger hon någonsin upplevt.
14

någonsin upplevts

Med spänstiga instruktörer kan även det obligatoriska gruppfotot spegla lägrets karaktär.

”

”När man ser
på deltagarna
hur skönt det
är att det är
över, men att
det är värt all
svett att ha
genomfört sex
hårda pass…”

Att få en mits
instoppad i munnen
samtidigt som man
gör sit-ups är inte
bara fostrande. Det
är kul också.
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Dangraderingar på Bosön 6–7 december

Tolv nya svartbälten, tolv
RGK arrangerade dangradering till
1 dan på Bosön den 6 december
2014. RGK bestod av Hans Greger,
Ulf Bäckström och Hans Brändström.

Nya 1 dan. Robin Johnsson, Simon Mörn, Victor Mardani, Jonas Enzell, Cecilia Bergdahl och Anne-Louise Edholm-Brinck.

Godkända till 1 dan

Nya 1 dan. Albin Lindqvist, Alexander Sjölund, Josefin Nyström, Sara Holm, Tomas
Hellström och Håkan Karlsson.
16

Anne-Louise Edholm-Brinck,
JJK Samurai, Jönköping
Jonas Enzell, Kista JJK
Cecilia Bergdahl, Högdalens BK
Simon Mörn, Örebro Budo
Victor Mardani, Örebro Budo
Robin Johnsson, Nybro JJK
Albin Lindqvist,
Örnsköldsviks JJK
Håkan Karlsson,
Örnsköldsviks JJK
Josefin Nyström,
Örnsköldsviks JJK
Alexander Sjölund,
Örnsköldsviks JJK
Sara Holm, Budo Höör IF
Tomas Hellström, Eslövs BK

nya 2 dan och 3 dan
RGK arrangerade dangradering till
2 och 3 dan på Bosön den 7 december 2014. RGK bestod av Hans
Greger, Bertil Bergdahl och Hans
Brändström.

Godkända till 2 dan
Sara Abrahamsson, Lidingö JJK
Tomas Jönsson, Luleå JJK
Pär Lindahl, Nybro JJK
Göran Lindblad, Nybro JJK
Ida Blomberg, Umeå BK
Monica Billger, BK Shindo, Mölndal
Nya 2 dan. Sara Abrahamsson, Tomas Jönsson, Pär Lindahl, Ida Blomberg,
Monica Billger och Göran Lindblad.

Godkända till 3 dan
Karin Rangne, Lidingö JJK
Christina Collin, Lidingö JJK
Mikael Arvidsson, Nybro JJK
Jamal Charafi, Uppsala JJK
Daniel Olsson, Uppsala JJK
Christian Pendleton, Lunds JJF
Nya 3 dan. Stående: Christian Pendleton, Daniel Olsson, Jamal
Charafi och Mikael Arvidsson. Sittande : Christina Collin och
Karin Rangne.
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Barn- och ungdomsläger 25–26 oktober i Borlänge

Tekniker i rörelse och full
fart på barnlägret
lyckades med glädje, inspiration och list
Barn – och ungdomslägret är avslulära ut både lätta och svåra tekniker till
tat och vilken härlig helg vi hade i
alla deltagare. Peter med sin djupa kunKampsportens hus som Ju-jutsu Kai
skap om judo, gjorde att ungdomarna
Dalarna arrangerade.
Innan alla träningspass kom igång blev satt som tända ljus. Peter var för mig en
vi alla som steg in i kampsportens hus mycket trevlig bekantskap. Jag är övervarmt välkomnade av de arrangerande tygad om att barnen tyckte detsamma.
föreningarna i Dalarna.
Strålande förebild
Det blev trevliga möten
med nya och gamla be- ”Lars Stålnacke Lars Stålnacke med sitt
kanta både för dem som
introducerade yviga hårsvall och sitt
lugn, fick
skulle träna och för laglefighting för de norrländska
ungdomarna att lyssna ivdare, tränare.
unga. Det blev rigt på vilka övningar som
Vilket läger detta har
varit, full fart från första
en nytändning skulle utföras. Lars fick
barnen att vilja krama hostund. Ungdomarna bebland de lite
nom – länge och mycket.
hövde verkligen ingen
Strålande förebild för bar”uppvärmning” för att lära
halvtrötta
och ungdomarna.
känna varandra. Dojon
ungdomarna ” nenMellan
passen fanns tid
som vi var inhysta i var
att köpa läsk, godis och
en bidragande anledning
chips och annat i kiosken.
till att ungdomarna lättare
lärde känna varandra. Det fanns verkli- Maten som serverades och tillagades
gen utrymme för lek, bus, ha trevligt och av underbara föräldrar till barnen från
Ju-jutsu Kai Leksand. En stor eloge till
umgås på ett bra sätt.
dem. Hoppas att alla uppskattade maten
Glada skratt och tillrop
lika mycket som undertecknad. Efter
Dojon som vi tränade i tillhörde Bor- sista passet på lördagen serverades talänge Judo och den var väl tilltagen. Att cos….
dojon var väl tilltagen var bra med tanke
på att det var 50 ungdomar samtidigt Utmanande samarbetsövningar
på den delade mattan tillsammans med Kvällsaktiviteten var som vanligt hemde två huvudtränarna Lars Stålnacke, 5 lig, ingen visste något. Ungdomarna fick
dan, och Peter Nyvall, 6 Dan (judo), och snällt sitta och vänta på att bli indelade
tre till fyra hjälptränare.
i grupper. Det visade sig att uppgifterna
Lägret startade med gemensam upp- krävde samarbete för att lyckas. En rikställning och presentation av instruktö- tig utmaning alltså. Grupperna skulle i
rer och vad som komma skulle.
tur och ordning vända upp och ned på
Lördagens ju-jutsupass bestod av Ju- en tjock matta när alla i gruppen stod på
jutsu Kais grundprinciper, olika tekniker den – utan att någon fick trilla av!
i rörelse och falltekniker. Alla deltog
En annan övning var att stå på en tidmed glada skratt och tillrop. Lördagens ning tre–fyra stycken och vika den så
judopass bestod bland annat av kast i rö- många gånger som möjligt. En grupp
relse, stående och liggande låsningar av lyckades att vika tidningen fem gånger
olika tekniker.
och stå kvar!! Testa gärna, så får ni se
Lars Stålnacke och Peter Nyvall hur svårt det är. Bra jobbat!

”
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Natten flöt rätt bra. Det tog dock lite
tid innan lugnet sänkte sig helt och hållet...
Söndagspassen i ju-jutsu innehöll
jigo waza tekniker i rörelse och utvecklade dessa tekniker, så att det blev
ett samband från start till slut. Mycket
givande. Lars introducerade även ”fighting” för de unga jutsukas. Det blev en
nytändning bland de lite halvtrötta ungdomarna. Fart och fläkt igen.
Peters pass denna dag innehöll
många olika grepp för låsning av sin
uke. Peter lyckades med bedriften att
”tända” gnistan igen på trötta och slitna
ungdomar som med hjälp av mattor och
”halvmånar” tränade in framåtfall i fart
och klättrade över mattorna i fart. Härligt och svettigt.

Jubel för arrangörerna

Allt slutade som det började – gemensam uppställning och ett gemensamt
tack till alla inblandade i lägret. Speciella tack till Lars Stålnacke och Peter
Nyvall för deras engagemang under
detta läger. Henrik och Lizzie Säljgård
fick ta emot massor av jutsukas jubel
och klappningar. Ett stort tack fick även
alla föräldrar som lät oss låna deras barn
denna helg. Ett av många ögonblick och
ord att ta med sig är – ”tjola hoppsan
steg, tillbaka” av Lars Stålnacke.
Jag hoppas att alla som var med på
detta läger pratar med sina jutsukompisar runt om i landet och tar med sig dem
nästa år. För min del var detta ett mycket
trevligt läger och vi kommer gärna tillbaka nästa år.
Vid tangentbordet
Stefan Eriksson, lagledare för
Nyköpings Bushidoförrening

Danträningsläger 14 februari i Umeå

Ett smärtfyllt leende...
…är det som sitter kvar efter dangraderingsträningen på Alla hjärtans dag den
14/2.
Umeå Budoklubb fick chansen att stå
värd för ett dangraderingsläger med shihanerna Brändström och Bäckström. Vi
lyckades dra ihop 16 elever från Kiruna
i norr till Hudiksvall i söder.
Det var länge osäkert på om vi skulle
kunna vara med på lägret, vi som siktar
på 4:e dan. Men efter lite förhandlande
så var vi välkomna sensei Larsson och
jag.
Vi började redan klockan tio, med pigga
ben och glada humör. Vi nötte grundtekniker och tränade lite nya sätt att öva
dem. Under övningen med
knuffiga irimi-nage fick jag
för första gången lära mig
behovet av den individanpassningen. Sensei Larsson är
inte så mycket längre, men jag
kom inte tillräckligt långt. Bra
och nyttiga övningar rakt igenom. Många fler tekniker fick
detaljerna tillstyrda och vi fick
bra repetitioner av sådant vi
egentligen vet, men har slarvat bort i vardagsträningen.

nöta på detaljer. Kihon-waza, jigo-waza,
renraku-waza och randori under shihanernas stränga överblick. Jag tror att de
allra flesta fick känslan att trots att vi var
18 personer på olika nivåer så fick vi en
bra kombination av detaljer och överblick.
Jag tror att alla fick den genomkörare
som de behövde, och alla vi som närmar
oss graderingstillfällena så fick vi en bra
stämpel för hur väl vi ligger till. Ju längre dagen gick så växte leendena i samma
takt som fokusen avtog. Jag är inte säker
på att vi hade orkat få in fler detaljer om
vi hade haft en timme till. Sista randoriträningen var riktigt skön, när man fick
släppa lös och köra.

Extra bra var det också att få gå upp och
köra fullt framför hela gruppen. En riktig
stämningshöjare och också en bra intensitetsträning. Den fysiska anspänningen
i goshin-jitsu no kata var påtaglig.
Sammanfattningsvis så känner jag mig
glad, om än sliten i kroppen. Det kommer att kännas i morgon, men jag tror att
träningsglädjen kommer att sitta i längre
än träningsvärken.
Tack för ett bra läger och lycka till med
graderingarna alla träningskompisar!
Jens Wallström
Umeå Budoklubb

Under resten av dagen fick
alla deltagare sedan chans att

Engelskspråkiga elever?
Köp systemboken på engelska!
Pris: 350 kronor
Beställ från kansliet!
E-post: kansli@ju-jutsu.se
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Elitinstruktörskurs och förlängning i Uppsala 28–30 november

Sju nya elitinstruktörer

I slutet av november 2014 hölls en
elitinstruktörskurs i Uppsala med
stilchefen Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson som kursledare och instruktörer.

Sju nya elitinstruktörer, två kvinnor och
fem män, blev resultatet.
Lördag och söndag samma helg hölls
en elitförlängningskurs i Uppsala med
stilchefen Hans Greger och riksinstruk-

tör Tony Hansson som kursledare och
instruktörer.
Det finns nu 38 elitinstruktörer med
giltiga licenser.
Hans Greger

Stående: Kursledare Hans Greger, Henrik Säljgård, Ludvig Johansson, Tobias Back, instruktör Tony Hansson.
Sittande: Linda Taberman, Annelie Brandt, Hamid Movaffaghi, Dan Isaksson.

Stilöverskridande läger flyttat från Jönköping till Kalmar
Federationslägret med John Gage för pengarna
från den nedlagda Björn Hornwall-stiftelsen
flyttas till Kalmar på grund av en dubbelbokning i Jönköping.
Ny ort, men samma datum och samma innehåll.
Se sidan 24 för mer information.

Välkomna!
Bertil Bergdahl och Ola Johanson
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Stående: Kursledare Hans Greger, Johan Landgren, Rickard Bäckström, Jimmy Petersson, instruktör Tony Hansson.
Sittande: Mohammed Dekhla, Magnus Knutström, Erik Grönberg, Patrik Östemar, Henrik Andersson.

Nya elitinstruktörer

Förlängda elitinstruktörslicenser

Henrik Säljgård, 4 dan, Vansbro JJK
Tobias Back, 3 dan, JJ Kai Köping
Linda Taberman, 3 dan, Lidingö JJK
Annelie Brandt, 3 dan, Lidingö JJK
Dan Isaksson, 3 dan, BK Shindo, Mölndal
Ludvig Johansson, 3 dan, Uppsala JJK
Hamid Movaffaghi, 3 dan, Göteborgs JJK

Förlängda till 2017-11-30
Erik Grönberg, 5 dan, Linköpings BK
Johan Landgren, 4 dan, Älvsjö JJK
Jimmy Petersson, 3 dan, Borgholms BK
Mohammed Dekhla, 3 dan, Bodens Bushido
Henrik Andersson, 3 dan, Kalmar BK
Rickard Bäckström, 3 dan, Kalmar BK
Patrik Östemar, 3 dan, Alingsås JJK
Magnus Knutström, 3 dan, Oskarshamns JJK

Förtjänsttecken
till Vansbro
Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken har delats ut till flera
funktionärer i Vansbro Ju-jutsuklubb.
Peter Albinsson och Henrik Säljgård erhöll förtjänsttecken i guld.
Lizzie Säljgård erhöll förtjänsttecken i silver.
Ann-Margreth Larsson (fd Säljgård), Peter Hedberg och Henrik
”Hinken” Larsson erhöll förtjänsttecken i brons.
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D-instruktörskurs 7 februari i Kalmar

Framtida instruktörer i Småland
En D-kurs i Kalmar i början av
februari gav 19 elever möjlighet att
starta sin instruktörskarriär.
Med mycket vilja och glädje visade
eleverna upp hur mycket de utvecklats,
bara under kursdagen. Det bådar gott för
framtiden.
De nya D-instruktörerna från tre olika
klubbar i Småland hade stor spridning
på graderna. Orange-, grön-, blå- och
brunbälten tränade tillsammans och lyfte sin teoretiska kunskap ett par snäpp.
De nya D-instruktörerna är: Theres
Eriksson, Moa Davou, Jenny Törnblad,
Christoffer Jaremo, Elias Zambrell, Katarina Hagberg och Mia E Fredriksson,
samtliga Kalmar Budoklubb. Dessutom
deltog ett par aikidoelever från samma
klubb; Jon Tinnert och David Adolfsén.
Från Nässjö kom tre elever; Axel
Höljfors, Jacob Hughes och Oskar
Karlsson.
Oskarshamnseleverna var Alde
Erixon, Oscar Nilzén, Robert Kassling, Peter Borgström, Dennis Ivarsson,
Erik Thuresson och Olivia Örtendahl.
Det är alltid roligt att stå inför en härlig grupp entusiastiska människor som

Bild: LOTTA EMGÅRD

Deltagarna på D-kursen i Kalmar kom från Kalmar Budoklubb, Nässjö Kampsportcenter och Oskarshamns Ju-jutsuklubb.
är villiga att jobba för att föra vår stil
framåt. Eleverna diskuterade och deltog
aktivt i både teorisal och på mattan.
Rickard Bäckström

D-instruktörskurs 22 november i Vansbro

Åtta nya instruktörer i Dalarna
D-instruktörskurs har hållits i
Vansbro Ju-jutsuklubbs dojo i DalaJärna.
Dalarna fick därmed åtta nya instruktörer.
Kursen hölls den 22 november och
kursledare var Peter Albinsson, 4 dan.
Deltagarna var Anna Daniels Leksands JJK, Robert Dahlin och Pontus
Björklund Mora Budoklubb, Ola Olsson, Tove Aarnseth, Lina Säljgård, Henrik ”Hinken” Larsson och Are Johansson Bakke från Vansbro JJK.

Kursledare Peter Albinsson tillsammans med de åtta deltagarna på D-kursen.
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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. Det kommer även att anordnas några träningspass för ledarna!
Ola Johansson, 6 dan
Jonas Mokvist, 5 dan
Mikael Arvidsson, 3 dan
Jens Däumichen, 2 dan
Lotta Emgård, 2 dan
Fler meddelas inom kort!

Johan Halvardson, 5 dan
Rickard Bäckström, 3 dan
Richard Holm, 2 dan
Sandra Christensen, 2 dan

När: 14 – 15 mars 2015. Startar lördag kl 11 och slutar på
söndagen cirka kl 14.00.
Var: Nybro sporthall
Kostnad: 375:Anmälan: Sker genom att du lämnar nedanstående lapp
till din instruktör senast 8/3- 2015.
Aktiviteter: Mycket träning, Tävling, film, discobad mm
Beställ och de är dina för 200 kr!
Ta med: Träningsdräkt, sovsäck, liggunderlag, vattenflaska,
Mer info kommer skickas ut till klubbarna!
Sköna innekläder, inneskor, hygienartiklar, badkläder, handduk
samt badlakan & ett glatt humör. Någon peng till
kiosken kan också vara bra att ha.
Betalning: Sker klubbvis vid ankomsten.
Frågor: Om Du har några frågor, fråga först din instruktör,
han/hon kan svara på de flesta frågor. Skulle det vara så
att han/hon inte kan svara, eller att du eller dina föräldrar vill
prata med den som är ansvarig för lägret då kan ni ringa
alternativt maila:
Sandra Christensen 0730 39 72 06
Nilmat90@hotmail.com
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
Beställ och den är din för 60 kr!
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.
Beställning av keps och t-shirt sker via din instruktör och skall göras till
oss senast fredagen den 27 februari!

KLART ATT JAG SKALL MED TILL VÅRMONET i NYBRO!
Namn:____________________________________________
Ålder:_____________________________________________
Grad:_____________________________________________
Telefonnr:_________________________________________
Specialmat:________________________________________
Klubb:____________________________________________
Målsmans underskrift:_______________________________
Lämna den här lappen till din instruktör, senast 8/3 2015
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Svenska Jujutsufederationen
inbjuder till ett läger för alla stilar med
instruktören från Tokyo
Kyoshi John GAGE
i Kalmar 7-8 mars 2015
Gage Sensei är direkt elev till grundaren av Nihon Ju-jutsu (Shizuya Sato
som gick bort 2011), graderad till 7 Dan och bosatt i Tokyo, Japan. Nihon
Ju-jutsu utvecklades i Tokyo under 1950-talet och tränas idag i flera
länder.
Stiftelsen Björn Hornwalls Minnesfond har avvecklats under 2011.
Fondstyrelsen har bestämt att kvarvarande medel i fonden skall avsättas
för att Jujutsufederationen i Björn Hornwalls anda under ett antal år skall
arrangera träningsläger i traditionell Ju-jutsu öppet för alla i federationen
ingående stilar. Detta är det fjärde lägret. Ni är varmt välkomna!
Tid:
Plats:
Pris:
Middag:
Anmälan:
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2015-03-07--08 kl 14.00-18.00 lördag och 10.00-15.00 söndag
Kalmar BK, Smålandsgatan 21, Kalmar
300 kr för båda dagarna, 200 kr för en dag
Eventuellt blir det ett gemensamt restaurangbesök lördag kväll
Klubbvis med uppgift om namn, grad, klubb, vilka dagar man
deltar samt intresse av att deltaga på middagen till Bertil
Bergdahl, bertil.bergdahl@ju-jutsu.se senast två veckor före
lägret. Max 60 deltagare, så anmäl er i tid för att få plats.

Svenska Ju-jutsuförbundet

PÅSKLÄGER
3–6/4 2015
Linköping

Riksinstruktörer

Stilchef

Bertil Bergdahl

Hans Greger

Ulf Bäckström

Anders
Bergström

Tony Hansson

Förbundsinstruktörer

Jonas Mokvist

Johan
Halvardson

Ludvig
Johansson

Hans
Brändström

Anmälan och betalning

Lägeravgiften endast 850 kr
Insättes på plusgiro 66 05 65-3 eller
på bankgiro 5554-1627
Stefan
Forsman

Ylva Naeser

Karin Ersson

Linda
Taberman

Dan Isaksson

Anneli Brandt

Elitinstruktörer

Erik Grönberg

Ola Johanson

Garanterat bra träning

Anmälan till Anders Bergström
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Telefon: 070-555 2 777
Meddela namn, grad, klubb och boendealternativ
Sista anmälningsdag 13/3 2015
Boende i skolsal: 45:--/natt
135:--/tre nätter
Hotell: Enkelrum 560:--/natt
Dubbelrum 420:--/natt/person

Fyra dagar – 12 träningspass
Start 3/4 kl. 12.00 slut 6/4 kl. 13.00
Endast 500 platser boka i god tid.
Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 23, Linköping
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Dag	Arrangemang	

Plats	

Arrangör	

Kontaktperson

Alingsås
Linköping

West Coast Kai
SJJF

Linköping
Kalmar
Nybro
Uppsala
Uppsala

SJJF
SvJJF
Nybro JJK
SJJF
SJJF

Linköping
Linköping
Uppsala
Eslöv

SJJF
SJJF
SJJF
SJJF

Anders Bergström

Uppsala

RGK

Hans Greger

Köping
Köping
Köping
Köping

SJJF
SJJF
SJJF
SJJF

Hans Greger
Anders Bergström
Stefan Forsman
Tobias Back

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Linköping

SJJF

Anders Bergström

Bosön

SJJF

Hans Greger

Uppsala

RGK

Hans Greger

2015
FEBRUARI
21
Instruktörsläger i väst
28
Danträning t 1+2 dan
MARS
1
Instruktörskurs
7–8
Stiloberoende läger
14–15
Vårmonet
14–15
Future Challenge 5
20–22
C-kurs
APRIL
3–6
Påskläger
5
Årsmöte
18
Danträning till 3 o 4 dan
24–26
C-kurs
MAJ
9–10
Gradering till 1 o 2 dan
JUNI–JULI
24–28/6 A-instruktörskurs
26–28/6 B-instruktörskurs
26–28/6 C-instruktörskurs
27/6–3/7 Sommarläger, vuxna
AUGUSTI
29–30
Riks- o förb.instr.kurs
SEPTEMBER
26
Danträning till 1 o 2 dan
OKTOBER
10–11
Svartbälteskurs
DECEMBER
5–6
Gradering till 1, 2 o 3 dan

Malin Bohlin
Anders Bergström
Bertil Bergdahl
Bertil Bergdahl
Sandra Christensen
Hans Greger
Hans Greger

Hans Greger
Anders Bergström

SJJF – Svenska Ju-jutsuförbundet l SvJJF – Svenska Ju-jutsufederationen

De sju regionerna i Svenska Ju-jutsuförbundet
Norra regionen:
Björkstaden (Umeå)
Boden
Hudiksvall
Kiruna
Luleå
Piteå
Sundsvall
Timrå
Umeå BK
Örnsköldsvik
Östersund
Dalaregionen:
Borlänge
Falun
Forshaga
Kristinehamn
Leksand
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Malung
Mora
Orsa
Sandviken
Vansbro
Mellanregionen:
Enköping
JJK Västerås
Köping
Linköping
Norrköping
Nyköping
Strängnäs
Uppsala
Vadstena
Västerås JJK
Örebro

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

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

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

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
Jens Wallström, Blomstervägen 24,
903 52 UMEÅ
Tel 090–12 41 85, 070–683 68 31
E-post: jens.wallstrom@vasterslatt.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, Norra Sidan 466,
914 97 HÖRNSJÖ
Tel 0930–710 30, 070–312 25 44
E-post: hob@ume.se

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
Bålsta JJK
Båstads BC
Eksjö BK
Emmaboda JJK
Enköpings JJK
Eslövs BK
Falu JJK
Forshaga JJK
Göteborgs JJK
Hudiksvalls JJK

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

Musubi dojo, Lödde
köpinge
Mönsterås JJK
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nyköpings 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
27

Grönbergs språkspalt

Lektion ett i ju-jutsu-japanska
Jag tänkte starta en spalt med förklaringar till våra japanska namn på
teknikerna.
Många nybörjare, och även fortsättare,
tycker det är svårt att lära sig alla de japanska namn som vi rör oss med. Men
om man tittar på orden lite noggrannare
så ser man att det ofta är samma ord som
återkommer och det är dessutom väldigt
logiskt.
Så låt oss ta ett antal tekniker och
analysera hur deras namn är uppbyggda,
och snart kommer ni att se att allting
hänger ihop på ett begripligt sätt.
Låt oss börja med våra blockeringar.
De brukar vara lätta att blanda ihop eftersom de låter ganska lika.
Först har vi vanligen orden jodan,
chudan eller gedan. Dessa betyder
”övre”, ”mittre” respektive ”nedre” och
beskriver på vilken höjd man blockerar.
Det andra ordet brukar vara soto,
”utifrån” eller uchi, ”inifrån”.
Gemensamt för blockeringarna är
att de slutar på ordet uke. Uke betyder
”mottagande”, eller ”blockering” helt

下段
Gedan – nedre (nivån)

enkelt. Sådär! Med hjälp av dessa ord
kan vi nu förstå hur sex blockeringar är
benämnda.
Men vi har fler blockeringar.
Morote jodan uke: Morote betyder
”tvåhands”.
Gedan juji uke: Juji betyder ”kors”;

vi korsar ju armarna.
Sanren uke: Sanren betyder ”trekombination”; ja, vi gör ju här både en
jodan, chudan och gedan uke.

Vår gloslista blir alltså:

Jodan
övre (nivån)
Chudan
mittre (nivån)
Gedan
nedre (nivån)
Soto
yttre; utifrån
Uchi
inre; inifrån
Uke
mottagande; blockering
(även mottagare)
Morote
parallella händer;
tvåhands
Juji
kors
Sanren
trekombination

ソト

Överkurs:

Observera att dan som i jodan är samma
ord som i dan-grad, det vill säga ”nivå”;
”trappsteg”. Uke betyder ”mottagande”
eller ”mottagare” såsom i uke = den
som får ta emot din teknik och i ukemi
waza: tekniken att ta emot kroppen, alltså fallteknik. Juji betyder ”tecknet för
10”, som är ett +. Ren i sanren är samma
ord som i renraku; ”kombination”.

Soto – yttre, utifrån

Ju-jutsu Kai – självförsvar med tradition och kvalitet
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www.ju-jutsu.se

Erik Grönberg

