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Ordföranden 
har ordet

Så börjar ännu en hösttermin med massor 
av roliga och nyttiga träningsarrangemang. 
Men jag vill vara lite nostalgisk och tänka på 
vad vi lyckades med under vårterminen och 
sommaren 2009.
 Det blev ett antal nya svartbälten i slu-
tet av våren, både 1:a dan och 2:a dan. Jag 
tycker alltid att det är roligt att få gradera 
så många elever som möjligt till de svarta 
graderna. Jag, vi i RGK, hade glädjen att 
gradera tre stycken till 3:e dan i början av 
sommarlägret i Oxelösund. Tänk att vi är på 
väg till 1.500 svartbälten i vår organisation, 
det är verkligen inte dåligt.
 Nu över till sommarlägren i Oxelösund. 
Det blev ett ganska litet barnsommarläger 
detta år men det blev riktigt bra för de som 
deltog. Jag tror att det blir betydligt fler näs-
ta år när deltagarna berättar hur bra det var. 
Sommarlägret för vuxna såg först ut att bli 
litet men det blev lika många som förra året 
i Emmaboda. Der var många som gillade 
Oxelösund som lägerplats vilket troligen 
drar ännu fler deltagare kommande år.
 Tävling eller ej? Vi höll den första stil-
tävlingen på vuxensommarlägret. Det var 
nio par som ställde upp på det korta varsel 
som blev, två dagar, och instruktörerna var 
domare. Det blev en riktigt rolig tävling. 
Men skall vi ha tävling i Ju-jutsu Kai?
Min uppfattning är att vi skall ha en täv-
lingsform som verkligen gynnar vår teknik. 
Vi skall inte behöva träna andra arter eller 

idrotter för att bli bra på vår egen tävling. Nu 
har vi kommit riktigt nära ett tävlingssystem 
som gynnar och förbättrar vår teknik. Ja, nu 
tror jag att vi funnit en bra form och regler 
för en lyckad tävlingsform. Vi kommer att 
finslipa reglerna under hösten och troligen 
ha vår första utlysta tävling under senhös-
ten. 
 Lidingö Ju-jutsuklubb arrangerade på 
90-talet sex stycken partävlingar vid namn 
Viking Cup. En av dessa hade fler delta-
gande par än vad SM hade. Med stor san-
nolikhet kommer Viking Cup att återuppstå 
under senhösten, så ta en partner och öva in 
Era bältestekniken för det är dem tävlingen 
handlar om. Det gäller att göra sina bältes-
tekniker till sitt eget bälte och nästa bälte. 
Kan det bli lättare? Börja träna nu, Du blir 
bara bättre i ju-jutsu och det är aldrig fel.
 Nu till framtiden. Som jag skrev i förra 
numret av denna tidning skall vi ha ett semi-
narium om vår framtid, fem till tio år framåt. 
Jag och projektledaren Tony Hansson, som 
involverat styrelsemedlemmen Anna Gim-
lander, skall förbereda konferensen med en 
massa goda förslag. Har Du någon ide om 
var vi står 2019 så meddela Tony Hansson 
om detta. Alla bidrag tas tacksamt emot och 
beaktas inför konferensen.
 I övrigt kan jag konstatera att sommaren 
har varit ruskigt slö med undantag av några 
löprundor och lite styrketräning på Bosön 
för att kunna stå på mattan den kommande 
hösten.
 Svartbälten !!! Missa inte svartbältes-
kursen på Bosön 10-11/10 2009 där Du träf-
far många likasinnade och kan byta erfaren-
heter och kunskaper, Dessutom står vi för en 
del ny information.

Hans Greger
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Kalendarium

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = riksgraderingskommittén.

DATUM  ARRANGEMANG PLATS  ARRANGÖR 

2009
SEPTEMBER
19/9   Graderingsläger  Nyköping  SJJF

OKTOBER
2-4/10   C-instruktörskurs  Örnsköldsvik SJJF
10-11/10  Svartbälteskurs   Bosön   SJJF
17 -18/10  Alingsåslägret   Alingsås  Alingsås JJK
23-25/10  C-instruktörskurs  Uppsala  SJJF

NOVEMBER
31/10   Viking Cup, partävling  Bosön   Lidingö JJK

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

2010
MARS
13/3    Riks-, förbund,- Elitinsläger Uppsala  SJJF
14/3   Förbundsårsmöte  Uppsala  SJJF

APRIL
2-5/4   Påskläger    Linköping  SJJF
2/4    Dangradering till 4-5 dan Linköping  SJJF/RGK

MAJ
??    Dangradering 1+2 dan  Bosön   SJJF/RGK

JUNI
30/6 - 4/7  A-instruktörskurs  Oxelösund  SJJF
30/6 - 3/7  Barnsommarläger  Oxelösund  SJJF

JULI
2 - 4/7   C-instruktörskurs  Oxelösund  SJJF
4/7    Dangradering till 3:e dan Oxelösund  SJJF/RGK
4 - 10/7   Sommarläger   Oxelösund  SJJF
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Porträttet

Li Sjökvist

Namn? Li Sjökvist
 
Yrke?
Nu pluggar jag till jurist. Innan dess har jag 
arbetat som sekreterare, både inom vården 
och på advokatbyrå. Jag har också haft en 
del andra jobb, t.ex. lärarvikarie och kvälls-
vaktmästare.
 
Klubbar?
Började i barngrupp i Älvsjö ju-jutsuklubb 
och växte upp där. Numera tränar jag i Hög-
dalens Budoklubb med Bertil Bergdahl och 
Mathias Forsberg som instruktörer.
 
Grad? 1 dan.
 
Favoritteknik?
Hm..en riktigt bra harai goshi är 
skön att bli kastad i, men en o soto 
osae med lite schvung i duger också 
fint.
 
När och var började du?
1994 tyckte min storebror att jag skulle 
testa ju-jutsu. Inför första träningen pekade 
min bror på instruktören, Stampe, och sa att 
han hade hög grad så jag skulle absolut inte 
kaxa mot honom...
 
Varför fortsatte du?
Min reumatolog tror nog att jag är fullkom-
ligt galen som fortsätter med denna livliga 
sport och det är kanske sant, men det finns 
en sådan rörelseglädje i träningarna och det 
är fascinerande hur min rörelse och kraft 
kan påverka både mig själv och andra. Dess-
utom känner jag mig långt ifrån färdiglärd.
 

Vad gör du förutom ju-jutsu?
Ja, förutom träning, styrelsearbete, studier 
och extrajobb går lite tid åt till styrelsear-
bete i min bostadsrättsförening och övrig tid 
försöker jag umgås med vänner och familj.
 
Uppdrag inom ju-jutsun?
Började instruera barn 1998 och med några 
undantag har jag haft någon grupp varje ter-
min sedan dess. Just nu instruerar jag vuxna 
tillsammans med Caroline Stangerholt. Har 
anordnat kurser och instruerat på några lä-
ger. Har också haft diverse styrelseuppdrag 

och ansvarsområden i båda klub-
barna, bl.a. vice ordförande, sekre-
terare, PR-ansvarig och i båda klub-
barna har jag haft ett finger med i 
klubbtidningarna.
 
Hur vill du att vår ju-jutsu ska se 
ut i framtiden?

Klart jag önskar att ”alla civila” ska veta vad 
vi står för osv, men innan dess önskar jag att 
klubbsamarbetena i landet ska bli mycket 
bättre med självklara samkörningar av trä-
ningspass, graderingar och terminsavslut-
ningar samt att det ska vara en självklarhet 
att man packar ner sin gi och besöker den 
lokala klubben när man åker till en annan 
ort på t.ex. arbetskonferens eller semester.
 
Bästa ju-jutsuminnet?
Tja, jag har ju oftast väldigt kul när jag trä-
nar, men det som verkligen värmer i hjärtat 
är när man hjälper en elev som sen får en 
teknik att fungera bättre och man kan se hur 
glad han/hon blir över att det fungerar och 
att denne sträcker lite extra på sig av stolthet 
efteråt.
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C-instruktörskurs
i Oxelösund

Kurser

Nya C-instruktörer 
Hans Tallbacka 1 kyu Västerås JJK
Jimmy Engström 1 kyu Västerås JJK
Anders Bornäs 1 kyu Varbergs JK
Jimmy Gustavsson 2 kyu Kalmar BK
Samuli Hirmu 2 kyu Haparanda JJK
Petri Teileri 2 kyu BK Yoi, Mullsjö
Martin Samuelsson 1 kyu Mönsterås JJK
Anna Stenström 2 kyu Linköpings BK
Johanna Kindgren 2 kyu Linköpings BK
Anton Larsson 2 kyu Värö BK
Emil Andersson 2 kyu Värö BK
Mikael Nilsson 2 kyu Östersunds BK
Daniel Eriksson 2 kyu Östersunds BK
Cecilia Näslund 2 kyu Sandvikens B&KK
Marcus Jönsson 2 kyu Sandvikens B&KK
Sara Abrahamsson 2 kyu Sandvikens B&KK
Karin Appelgren 1 kyu Borlänge JJK
Mathias Nilson 2 kyu Södertälje JJK
Dario Lopez-Kästen 2 kyu Göteborgs JJK
Henric Lindau 1 kyu Lödde JJK

En C-instruktörskurs hölls i Oxelösund  den 
26-28/6 2009. Inte mindre än 20 deltagare 
från 14 olika klubbar samlades för att lyssna 
på och lära av förbundsinstruktören och in-
struktörsutbildaren Stefan Forsman. Det är 
tydligen populärt att gå C-instruktörskurs i 
samband med barnsommarlägret för det var 
minst lika många förra året i Emmaboda. Vi 
får hoppas att det blir lika många nästa år i 
Oxelösund.
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C-kurs i Oxelösund en succé.

Som vanligt hölls det C-instruktörskurs pa-
rallellt med barnsommarlägret, denna gång 
med 20 hungriga, taggade och numera li-
censierade C-instruktörer.
 Sedan ett par år tillbaka är det tradition 
att hålla C-kurs under barnsommarlägret. I 
år var inget undantag. Att kursen, liksom 
övriga sommaraktiviteter, var förlagd till 
Oxelösund gjorde inte mycket skillnad. 
Visst, det var närmare till stränder, och cen-
trum var mer välsorterat med olika butiker, 
men kursledare och kursdeltagare valde att 
göra det de var där för att göra: Hålla och 
delta på kurs. 
 Som vanligt vankades det kvällslektio-
ner både på fredag och lördag kväll, vilket 
inte stoppade kursdeltagarna från att till-
bringa ytterligare tid i dojon för att disku-
tera pedagogik och dela med sig av möjliga 
och omöjliga fysövningar. 
 En återkommande åsikt bland kursdelta-

Annons

Svenska Ju-jutsuför-
bundet har tecknat avtal 
med Konica-Minolta på 
en C 550 färglaser/färg-
kopiator med hög kapa-
citet och kvalitet.
Svenska Ju-jutsuför-
bundet har sedan 1999 
haft ett gott samarbete 
med Konica-Minolta 
vad gäller både färg-
skrivare, kopiatorer och 
kameror.

garna var förövrigt att ett viktigt argument 
för att gå kurser kanske inte var för att få 
licens att få gradera till ett visst bälte, utan 
för att få träffa instruktörer från andra klub-
bar för att byta erfarenheter och övnings-
banker. 
 Samtliga deltagare klarade teoriprovet 
med marginal. 
Bra jobbat alla!

Stefan Forsman

Kurser
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Kurser

A-instruktörskurs
i Oxelösund

Nya A-instruktörer
Gustaf Naeser 3 dan Uppsala JJK
Olof Höljfors 2 dan Nässjö Kampsport
Martin Klarqvist 1 dan Göteborgs JJK
Benny Wäss 2 dan Trelleborgs BK
Anders Bergström 2 dan Forhaga JJK
Peter Nilsson 1 dan Ystad BC
Adam Billger 1 dan JJK Shindo, Mölndal 
Dan Isaksson 1 dan  JJK Shindo, Mölndal
Christer Tjernqvist 1 dan  Eslövs BK
Jonas Elfving 2 dan Umeå BK
Hamid Movaffaghi 2 dan Göteborgs JJK
Anders Ruuth 2 dan Luleå JJK

Från vänster: Jonas Elfving, Christer Tjernqvist, Benny Wäss, Martin Klarqvist , Olof Höljfors, Gustaf Naeser, 
Anders Bergström, Peter Nilsson, Dan Isaksson, Hamid Movaffaghi, Anders Ruuth, Adam Billger.

En A-instruktörskurs hölls i Oxelösund  den 
24-28/6 2009. Det var 12 deltagare fråmn 10 
olika klubbar som pluggade upp sig till duk-
tiga A-instruktörer. Kursen hölls på samma 
plats och samtidigt som barnsammarlägret.   
 Kursledare och instruktör var soke Hans 
Greger som visade de finaste små hemligheter 
som gör tekniken så perfekt. Alla deltagare 
skulle föreläsa i något av de ämnen som ingår 
i instruktörsutbildningarna inom ju-jutsuför-
bundet. Det blev många fördjupningar i dessa 
ämnen och alla fick mycket matnyttigt med 

sig från kursen.Bilden nedan antyder att det 
var toppenväder hela veckan och det var skönt 
att kunna sitta ute och förkovra sig.
 Nästa år fortsätter vi med ny A-instruk-
törskurs i Oxelösund.
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Kurser

Elitinstrukutörs-
kurs i Uppsala

Nyblivna elitinstruktörer. Stående: Kursledare Tony Hansson, Ola Sunding, Anna Gimlander, David Gülger, Mag-
nus Knutström, kursledare Hans Greger.  Knästående: Staffan Kemi. Anders Larsson, Jesper Sohlström.

En elitinstruktörskurs hölls i Uppsala den 
15-17 maj 2009 under ledning av stilche-
fen Hans Greger och riksinstruktören Tony 
Hansson. Det blev sju nya elitinstruktörer 
som fick massor av nyttig tetknikträning 
och en hel del teoretiska kunskaper att ta 
med hem och sprida bland sin elever.
 Den 16-17 maj kom de som ville för-
länga sin elitlicens. Det var 11 stycken som 
blandades med de nya elitinstruktörerna. 

Det var träning i två dagar där balans- och 
kastriktningens mästare Tony Hansson vi-
sade hur det skall vara. Detaljernas mästare 
Hans Greger visade och påtalade hur man 
kan förbättra teknikerna med små finjuste-
ringar.
 För att få gå elitinstruktörskurs måste 
man vara 3:e dan och varit A-instruktör i 
minst tre år, därför hålls denna kurs för nya 
aspiranter vartannat år. Uppgraderingskurs 
för förlängning av elitlicens kommer fort-
sättningsvis att hållas varje år då det nu 
finns många elitinstruktörer som behöver 
förlänga licensen.
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Kurser

Licensförlängningsgänget. Stående: Kursledare Tony Hansson, Lars Häggblom, Olle Håstad, Gunnar Hoffsten, 
Mathias Forsberg, Johan Landgren, Jimmy Petersson, kursledare Hans Greger.  Sittande: Ylva Naeser, Karin Ers-
son, Mattias Lilja, Kent Nordlund, Lars Stålnacke.

Nya godkända elitinstruktörer
Ola Sunding Östersunds BK
Anna Gimlander JJKai Nyköping
David Gülger Örebro Budo
Magnus Knutström Oskarshamns JJK
Staffan Kemi Älvsjö JJK
Anders Larsson Umeå BK
Jesper Sohlström Göteborgs JJK

Förlängda elitinstruktörslicenser
Lars Häggblom Umeå Kampcenter
Olle Håstad Uppsala JJK
Ylva Naeser Uppsala JJK
Karin Ersson Uppsala JJK
Mathias Lilja Uppsala JJK
Lars Stålnacke Sundsvalls BK
Gunnar Hoffsten Varbergs JK
Mathias Forsberg Högdalens BK
Johan Landgren Älvsjö JJK
Kent Nordlund Älvsjö JJK
Jimmy Petersson Borgholms BKTony Hansson undervisar tekniska finesser.
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Läger

Barnsommarläger
i Oxelösund

Vi hade i alla fall tur med vädret heter det 
och visst hade vi det. Inte en droppe regn så 
långt ögat kan nå. Kan det bli en bättre start 
på något nytt och spännande. Med nytt och 
spännande så är det givetvis sommarlägrens 
plats och ny lägerledning med Ulrika och 
Conny i spetsen. 
 Dag 1 inleddes med lite information om 
lägret och träning givetvis. Alla var över-

ens om att det var bra med en mjukstart så 
man hittade till de olika delarna av skolan 
och kunde bekanta sig med alla gamla och 
nya kompisar. Under kvällen var vi ett glatt 
gäng ledare och instruktörer som ställde oss 
vid grillen efter att ha fått tydliga direktiv 
hur man lyckas med att få den bästa glöden 
av Hasse G. Korv stod på menyn. 
 Dag 2 bjöds på lite mer träning ledd 
av Anders Bergström, Helén Wilny och av 
mig själv (Tobias Back). Det var ju-jutsu på 
högsta nivå när alla möjliga och omöjliga 
tekniker finslipades till att sitta i ryggmär-
gen. En del tekniker användes också till stil-
tävlingen som testades under lägrets sista 
dag. Det som jag tycker är styrkan med ett 
lyckat sommarläger är möjligheterna runt 
omkring. 
 När det inte tränades så var det flera 

Hur kan man inleda sommaren på ett 
bättre sätt än att sätta kurs mot barn-
sommarlägret i Oxelösund ? 
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Läger

Alla tävlingsdeltagarna och A-instruktörskursens del-
tagare som var domare.

Aktivaste klubb
JJK Shindo, Mölndal med 10 % av klubbens medlem-
mar på lägret.

som bekantade sig med varandra från andra 
klubbar genom att spela spel, bada eller fak-
tiskt träna extra med sin kamrat. Förbundets 
sommarläger är mer än bara träning. Även 
för vuxna så bjöds det på en hel del hap-
penings. Anders föreläste för alla ledare och 
föräldrar om vikten av kost och vätska. Vi 
pratade också om vikten av engagemang för 
våra barn och informationsspridande. Det 
fanns även en del föräldrar med som ald-
rig prövat ju-jutsu. Så när barnen kollade på 
film tränade föräldrarna under ledning av 
mig och Helén i hemlighet. Det var riktigt 
skoj och vår förhoppning är att fler föräldrar 
ska börja träna runt om i landet. 
 En annan riktig höjdare på många sätt 
var Bodaborg som fick alla barn, även stora 
barn som mig och Anders Bergström att ju-
bla. Däremot kan det konstateras att vi efter 
att ha fastnat i lådor, trasslat in sig i nät och 
misslyckats ett tiotal gånger med vissa upp-
gifter, att barnen var betydligt bättre på att 
samarbeta och mer kvicktänkta än vi vuxna 
var. Hur som helst så var det en av lägrets 
höjdpunkter utöver träningen. För oj vad ro-
ligt vi hade. 
 Lägrets sista dag så testades stiltävling-
en för barn för andra gången. Domarkåren 
bestod av A-kursens deltagare. Återigen 
kan man konstatera att denna form av täv-
ling är bra och den ger utövaren en bra ju-
jutsu. Däremot så är det inte helt enkelt att 
döma trots att det är graderingstekniker vil-
ket ger en extra tanke till vad man tittar på 
under en pågående examination. Hälften av 
lägrets deltagare ställde hur som helst upp 
och gjorde en jättebra prestation. Man blir 
inte bara glad utan också stolt över att se så 
duktiga monisar från landets klubbar. 
 Barnsommarlägret kan summeras som 
ett mycket intimt och trevligt läger med 
stort utbud och hög kvalité. Härlig stäm-

ning och väldigt händelserik.  Nästa år ska 
vi vara några fler och se till att ha minst lika 
kul som i år. För det är kul med läger! Stort 
tack till Conny och Ulrika som fixade och 
trixade med arrangemanget som var väldigt 
välordnat och ser gärna att ni får förtroende 
för kommande barnsommarläger. 
 
Tobias Back
Barnansvarig SJJF
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Läger

Tävlingsmedaljörerna

Guld Hugo Björlin JJK Shindo, Mölndal
Guld Milla Marzelius JJK Shindo, Mölndal

Silver Vilma Turkot Värö BK
Silver Mikaela Andersson Värö BK

Brons Felix Sjödin Växjö JJK
Brons Simon Holm Växjö JJK

Brons Nova Marzelius JJK Shindo, Mölndal
Brons Erika Karlsson Uppsala JJK

Tävlingsmedaljörerna: Hugo Björlin, Milla Marzelius, Vilma Turkot, Mikaela Andersson, Felix Sjödin, Simon 
Holm, Nova Marzelius, Erika Karlsson
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Läger

Sommarläger
i Oxelösund

28/6-4/7 2009
Vad är väl en dryg vecka i Oxelösund? 
Den kan vara dötrist och …urtråkig…
och…och alldeles UNDERBAR! 

 När vi i år flyttade sommarlägret till ny 
plats kunde vi inte ana att den nya platsen 
skulle vara Kreta! Strålande sol, värme, bad 
och en massa svettiga men lyckliga männis-
kor samlade på alldeles för liten yta (i det 
här fallet en visserligen rymlig, men ack 
så underventilerad gympahall). Och så god 
mat, såväl grekisk kolgrill som god fisk nere 
i hamnen. 
Men låt oss börja från början:
 Sommarlägret skulle flyttas till ny plats. 
Vi fick in ett par förslag till förbundssty-
relsen och vi bestämde oss för Oxelösund. 
Conny Magnusson ville styra upp det hela 
men som förstagångsarrangör på ny plats 
kunde det bli ett tungt lass att dra ensam. Vi 
i styrelsen funderade och funderade på vem 
som kunde ha tid och geografisk möjlighet 
att hjälpa till. En föräldraledig styrelsele-
damot i Södertälje skulle ju passa perfekt! 

Och så blev det. 
 Så började ett väldigt kärt besvär att 
ordna och fixa med allt som ska fixas. Ib-
land kom motgångar (som att de just skulle 
riva hemkunskapssalarna i skolan vi skulle 
vara i), men de följdes alltid av otrolig tur 
(som att jag fick numret till en annan skola, 
som visade sig vara bättre än den första!) 
Och vi kunde inte ana hur många olika bitar 
som måste falla på plats för att få ett läger 
att rulla. Flera goda tips och råd från Lä-
germästare emeritus, Emma-Johan, gav oss 
dock lite bättre överblick och nu, med facit 
på hand, så sträcker vi på oss och står stolt 
med våra gula bälten i lägerarrangemang! 
Redan om ett par veckor kommer vi köra 
igång igen och planera för orange som vi 
ämnar gradera till nästa sommar!
 Vad som hände på lägret? Ja det får nå-
gon av deltagarna berätta om. Jag tänker då 
rakt inte gå in på något om de roliga trä-
ningspassen, lyckade graderingarna, spän-
nande tävlingarna, trevliga taco- och grill-
kvällarna, knasiga bodaborgutmaningarna 
eller vissa RGK-ledamöters sång på karao-
kekvällen…

Kram!
Ulrika Bremer
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Läger

Aktivaste elev
2-5 dan Anna Gustavsson, Västerås JJK
1 dan Jörgen Andersson, Örnsköldsviks JJK
1 kyu Anna Maria Eriksson, Lidingö JJK
2 kyu Gunilla Tallbacka, Västerås JJK
3 kyu Haqvin Bager, Kista JJK
4 kyu Björn Lindskog, Ystad BK
5 kyu Johan Fändriks, Leksands JJK

Aktivaste elev. Från vänster: 
Anna Gustavsson, Jörgen 
Andersson, Anna Maria 
Eriksson, Gunilla Tallbacka, 
Haqvin Bager, Björn Lind-
skog, Johan Fändriks.

Aktivaste klubb
JJK Shindo, Mölndal med 20 % av klubbens 
medlemmar på lägret.

Hans Greger instruerar.
JJK Shindo, Mölndal blev aktivaste klubb.

Conny och Ulrika har just fått 
gult bälte i arrangörskonst.
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Läger 

Stiltävling

I samband med sommarlägret i Oxelösund 
genomfördes den första stiltävlingen för 
vuxna i Svenska Ju-jutsuförbundet. Det blev 
nio par som ställde upp för tävling med sina 
favorittekniker ur bältessystemet. Lägerin-
struktörerna agerade domare och Anders 
Bergström fungerade som tävlingsledare. 
Det finns uppenbart ett behov av att arrang-
era stiltävlingar och till hösten kan det bli 
den första officiella stiltävlingen.

Svettigt skoj på stiltävlingen

Förutom rolig – och helt sanslöst svettig 
– träning bjöd sommarlägret på en chans att 
testa den nya stiltävlingen. Det var nio par 
som tävlade i tre olika klasser och de blev 
bedömda av rätt så eminenta domare. Även 
om det inte bara var de tävlande som tes-
tade, utan också domarna, så fanns det bara 
lite regelförvirring om vilka tekniker som 
skulle vara tillåtna. 
 Den nya stiltävlingen går ut på att man 
visar tekniker från graderingssystemet så 
– vi kan inte låta bli – stiligt som möjligt. 
Utifrån olika typer av attacker väljer man 6 
jigo eller renraku waza från graderingssys-
temet som man visar upp i ett svep, turandes 
om att vara uke och tori. Man tävlar i par 
och i varje match möts två par. Tre domare 
bedömer vilket av paren som utför tekniker-
na bäst och det par som får flest domarröster 
vinner. 
 De regler vi höll oss till (och som kan-
ske inte riktigt stämmer) begränsade urvalet 
av tekniker till graden man har, samt gra-
den högre. Lätt som en plätt alltså – tekni-
ker som man hyfsat nyligen har graderat på 

eller kanske till och med snart ska gradera 
på. Att tävlingsformen ligger så nära grade-
ringsverksamheten – som visserligen inte 
alls är det enda vi håller på med, men det 
är ändå en stor del i träningen – gjorde det 
riktigt enkelt att testa stiltävlingen. Inga nya 
tekniker att hitta på, lära in och finslipa; det 
var (nästan) bara att köra på. 
Att det var riktigt roligt att tävla berodde till 
stor del på att vi kunde välja favorittekniker, 
det vill säga de tekniker som vi tycker att 
vi är bra på, och roa oss med dem. Att bara 
visa upp sex tekniker gör det möjligt att 
satsa fullt ut, vilket man aldrig riktigt kan 
på till exempel en gradering där man ska 
orka rätt länge i jämförelse. Ett annan fördel 
är att man får ha en hel matta för sig själv, 
utan folk som far omkring som man kanske 
borde ta lite hänsyn till. Det kan vara trev-
ligt om man skulle få för sig att vilja kasta 
tomoe nage. Vilket vi gjorde. Råkar man 
vara exhibitionistiskt lagd (vilket vi tyvärr 
inte är), så är det antagligen extra kul med 
publik och den kick man får av det. Är man 
inte exhibitionistiskt lagd, så är det ändå ro-
ligt att bli påhejad och vem vill inte få lite 
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Läger 

Tävlingsmedaljörerna
Klass dan 
Guld Corinne Kruse, Linköpings BK 2 dan
Guld Malin Källdahl, Linköpings BK 2 dan

Klass 2-1 kyu 
Guld Monica Billger, JJK Shindo, Mölndal 1 kyu
Guld Lotta Emgård, JJK Shindo, Mölndal 2 kyu

Silver Omar Kallin, Kista JJK 1 kyu
Silver Petter Hedbom, Kista JJK 1 kyu
 
Klass 5-3 kyu 
Guld Oscar Svensson, Uppsala JJK 4 kyu
Guld Jörgen Persson, Mora BK 4 kyu

Silver Daniel Swahn, JJK Shindo, Mölndal 5 kyu
Silver Emil Lilja, JJK Shindo, Mölndal 3 kyu

Brons Veronika Sjöquist, JJK Shindo, Mölndal 5 kyu
Brons Axel Stockenfeldt, Kungsbacka JJK 4 kyu

Danklass guld: Corinna Kruse, Malin Källdahl.

Klass 2-1 kyu: Guld: Monica Billger, Lotta Emgård
Silver: Omar Kallin, Petter Hedbom.

Klass 5-3 kyu: Guld: Oscar Svensson, Jörgen Persson.
Silver: Daniel Swahn, Emil Lilja. Brons: Veronika Sjö-
quist, Axel Stockenfeldt.

uppmärksamhet? Sedan vann vi ju också 
och det förstörde inte direkt upplevelsen.
Så det rekommenderas att testa den nya stil-
tävlingen, det är inte svårt och det är kul! 
Det ryktas att det ska bli en större upplaga 
av sommarens testomgång i höst. Se till att 
ta chansen att vara med då! 

Malin Källdahl & Corinna Kruse, LBK
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Läger 

Tävlingsdeltagarna.

Tony Hansson visar hur det skall vara.

Bertil Bergdahl rättar till en teknik.

Mattorna bärs ut.
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Karneval

Karneval i Värnamo

Wernamo JJK barn och ungdomar går 
på karneval.
I Värnamo går ”Karnevalen” av stapeln var-
je vår och avslutas med en parad. 
Brunbältesbarnen – veteranerna – tyckte att 
vi borde vara ninjas på paraden. En bra idé! 
Sagt och gjort. 100 plastsvärd beställdes in 
från Toys´r´Us. En flagga köptes in och ett 
kort manus gjordes. 
 Klädsel: Vit gi, gympaskor. Hur man vi-
ker en ninjamask med hjälp av en vit t-shirt 
förevisades för barnen och smått förund-
rande föräldrar (som började fundera på vad 
för slags sport deras barn hamnat i). Efter-
som vi lovade barnen att de skulle få behålla 
svärdet ”av äkta plast” så skrev 75 glada 
barn omedelbart upp sig på anmälningslis-
tan. Kul! Det var många fler än förra året.
Barn-nybörjargruppen var i år på hela 40 

barn där hälften närvarade under karneva-
len och svingade sina svärd som riktiga ve-
teraner.
 Karnevalsdagen kom med fint väder, 
vilken tur! WJJK´s”otroligt genomtänkta 
”manus: 
-Svärd-gard när vi går.
-Vild fäktning vid stridsrop.
-Endast ungdomar och brunbälten får fälla 
varandra ( betänk att underlaget är asfalt el-
ler kullersten)
-När tränare skriker ”VÄRNAMO”, skriker 
barnen till svar ”JUTSU”
 Efteråt belönades alla med en Festis, och 
en kommentar var ”Kul, men vad jobbigt 
det är att andas under masken”. Jajjamän, 
det är minsann ett hårt jobb att vara ninja.
Om jag tolkar minerna på de barn som var i 
publiken så får vi många nya barnadepter i 
höst. En väldigt lyckad tillställning!
Hans Fältros 1:dan barninstruktör
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Karneval
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Budo

Budogala
i Stockholm

Söndag 26 april 2009 hölls i Stockholm en 
stor Budo-gala. De sa att det var den första 
i sitt slag där traditionella stilar som aikido, 
karate och kung fu blandades med moder-
nare som brasiliansk jiu-jitsu och capoeira.
 Jag fick tidigare i år ett mejl från Ka-
rin Ersson där hon frågade om någon från 

uppvisningsgrup-
pen kunde ställa 
upp och visa vad 
vi inom Jujutsu Kai 
gör. Efter lite fun-
derande och ett väd-
jande telefonsamtal 
från Hans Greger 
så bestämde jag till-
sammans med Kent 
att han och jag skul-
le ställa upp. Tiden 
var väldigt knapp 
efter vår gradering 

så vi bestämde att stommen i uppvisningen 
skulle komma från vårt 4:e dan program. Då 
kunde vi vila efter graderingen med ändå 
vara väl förberedda.
 Galan skulle börja kl 14 men vi skulle 
vara på plats redan kl 10 för ett genrep. 
Kent var lite tveksam till att gå upp så tidigt 
på en söndag men när jag berättade att alla 
deltagare fick gratis lunch ändrade han sig 
snabbt. Platsen för galan var Rival, tidigare 
biograf men numera även hotell och konfe-
rensanläggning. Uppvisningarna skedde på 
en liten matta framför bioduken och publi-
ken satt således i biostolarna. Så vitt vi kun-
de se så var alla stolar på nedre våningen 

slutsålda och det tände oss lite extra.
 Inledningen bestod av systemets sex 
viktigaste kihon. Ni minns väl? Ude osae, 
kote gaeshi, o soto osae, o soto otoshi, irimi 
nage samt uki otoshi. Vi la på eget bevåg 
till sukui nage och harai goshi för att få fler 
tekniker där uke flyger i luften. Sen öste vi 
på med de 14 första teknikerna ur 4:e dan 
programmet. En bra blandning av grepp-, 
liggande- samt slag och sparkattacker. Av-
slutningsvis körde vi försvar mot kniv och 
då med en stor blank kniv, allt för publi-
ken.
 När vi var klara med vår grej bytte vi 
snabbt om för att sätta oss bland publiken 
och titta på vad alla de andra skulle bjuda 
på. Spännande att se Iaido och Kyudo där 
man, ensam med sitt redskap, ska hitta det 
perfekta sättet att svinga sin katana eller av-
fyra sin pilbåge. Perfektion i varje moment, 
precis som en kata är för oss. Tyvärr hann 
jag inte stanna kvar till slutet för att se den 
influgne Shaolinmunken Shi Yongting och 
hans svenska elever. Men jag hade en trev-
lig eftermiddag ändå.
Vid penna och tangenter
 Johan, Älvsjö JJK

foto: budo.in2pic.com
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Bältesläger
i Trelleborg

Lördagen den 9/5 2009 var det återigen dags 
för ett av våra mycket uppskattade regionala 
bältesläger. Den här gången var det för för-
sta gången förlagt till Trelleborgs Budokai´s 
lokaler, längst ned i Sverige.
 Det fina vårvädret och kanske de på-
gående Dan-graderingarna i Stockholm 
gjorde att antalet deltagare var något färre 
än vanligt, men cirka 50-talet tränande och 
instruktörer mötte upp.
 Efter sedvanligt hälsande på gamla och 
nya bekanta stuvades all medhavd utrust-
ning undan i för dagen lånad extradojo, 
vänligen utlånad av Trelleborgs Taekwondo 
och deras sensei Chakir Chelbat. Därefter 
intog vi vår egen dojo under ledning av 
riksinstruktör Ola Johanson som föredrog 
dagens program.
 Själv fick jag äran att leda första upp-
värmningen som gick ut på att hälsa på alla 
nya ansikten, stående, springande, krypande 
och ålandes över och under varandra. Där-

efter körde vi igång teknikträningen i högsta 
tempo. Jag instruerade en lite grupp orange 
bälten som denna terminen börjat smaka 
på våra gröna tekniker. Precis som vid tidi-
gare läger blir jag fortfarande lika fascine-
rad av hur vi utför samma teknik, men med 
så många olika lokala ”dialekter”. Ett litet 
finger här, en fot där och en extra liten vrid-
ning är helt ok, Vi når ju samma mål och i 
grunden är det ändå samma teknik.
 Dagen fortlöpte i högt tempo, med ge-
nomsvettiga tränande i vårsolens värmande 
bris och övriga instruktörer, Camilla Hå-
kansson-Malmö, Christer Tjernqvist-Eslöv 
och Peter Nilsson-Ystad försökte få in så 
mycket som möjligt på sina pass.
 Vid dagens slut kände alla sig nöjda 
med träningen och de nya impulser som det 
alltid ger och vi från Trelleborgs Budokai 
kände att från vår sida gav arrangemanget 
mersmak. I den byggnad vi har nu finns 
det möjlighet att arrangera verksamhet i 
3-4 fullstora dojos samtidigt och då även 
ha nödvändiga utrymmen för ombyten och 
mat. Vi är redo för större uppgifter om så 
behövs.
Benny Wäss
Trelleborgs Budokai
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Sponsorer

Svenska Ju-jutsuförbundet har idag följan-
de sponsorer: SBI Sport AB (Budo-Nord), 
Konica Minolta, Take Off reklambyrå och 
Lidingökopia.
 Dessa sponsorer har på olika sätt bidra-
git till att minska förbundets utgifter. SBI 
genom att ge provision på allt som de säljer 
till förbundets klubbar, Konica Minolta med 
att sänka kostnaderna för vår digitaltryck-
maskin, Take Off genom att producera för-
bundets nya hemsida till mycket reducerad 
kostnad samt Lidingökopia med att skänka 
två roll ups med tryck.

Fler sponsorer är välkomna. 
Kontakta Svenska Ju-jutsuförbundet. 

kansli@ju-jutsu.se

Riksgraderingskommittén. Annons
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Äldre bok

Jiu-jitsubok

Boken Selvforsvar, jiu-jitsu og politigrep av 
norrmannen Haakon Schönning från 1931 
är en blandning av tekniker. Något system 
mellan teknikerna har jag inte hittat. Vissa 
är användbara i självförsvar och ingripande. 
Det som är slående är att, enligt min me-
ning, den egna balansen är usel i många 
av teknikerna. Vissa av teknikerna är rent 
skadliga om dessa görs enlig boken. Jag har 
här valt ut tre bilder som speglar sambandet 
mellan balans, effektivitet samt eventuell 
skada på motståndaren.
 När vi tittar på bild 1, som är enligt vårt 
system, en kote gaeshi kan vi konstatera att 
handledsbrytningen är hård och effektiv. 
Däremot finns inget säkerhetstänkande i 
tekniken då tori inte har någon uppsikt alls. 
Detta beror på ett tori är mycket böjd och i 
dålig balans och kan därför inte ha uppsikt 
runt om sig själv.
 Säkerhetstänkande med uppsikt finns 
inte i äldre litteratur, Ja vi får gå ända fram 
till 2005 då vår systembok gavs ut för att 
hitta detta fenomen.
 Om vi jämför bild 1, 2 och 3 kan vi 
konstatera att alla tekniker utförs i synnerli-
gen dålig balans och utan uppsikt. Troligen 
fungerade dessa tekniker under perioden 
fram till 1950-talet. Därefter efterfrågades 

mer lämpade tek-
niker som kunde 
fungera i flera olika 
sammanhang.
Jag vill påstå att det 
var först på 1960-ta-
let som man började 
hitta bättre och säk-

1

rare tekniker för både självförsvar och in-
gripandetekniker.
 Det som vi ser i alla äldre böcker är att 

det finns inga bild-
serier på hur tek-
niken skall utföras 
utan endast en eller 
i bästa fall två bil-
der på en teknik. Vi 
kan således inte veta 
hur man kommer in 
i tekniken eller hur 
man avslutar den-
samma. 
 Ps. pröva inte 
bild 3 om Du inte är 
bra på att falla.
Hans Greger

3

2
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Dangradering
på Bosön

Nya dangrader

Riksgraderingskommittén arrangerad dan-
gradering på Bosön lördagen den 9/5 och 
söndagen den 10/5 2009. Det blev 19 styck-
en nya till 1:a dan och 10 stycken nya till 

2:a dan. Det var sammanlagt fyra grupper 
som testade. Två grupper till 1:a dan på lör-
dagen och en blandad grupp till 1:a och 2:a 
dan samt en grupp till 2:a dan på söndagen.
 Riksgraderingskommittén bestod av 
stilchefen Hans Greger, riksinstruktörerna 
Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Nya 1:a dan. Stående: Helene Lettesjö, Robin Englund, Samuel Pollack, Peter Sahlgren.
Sittande: Sten Booberg, Ulf Kalla, Kim Ridell, Marika Källman.
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Nya dangrader

Godkända till 1 dan
Samuel Pollack Uppsala JJK
Peter Sahlgren Uppsala JJK
Kim Ridell  Malmö JJK
Ulf Kalla  Radio&TV JJK
Sten Booberg Radio&TV JJK
Helene Lettesjö Uppsala JJK
Robin Englund Uppsala JJK
Marika Källman Sandvikens Budo&Kampsport
Tai Trinh  Oskarshamns JJK
Jokim Turesson JJK Shindo, Mölndal
Ola Blomster JJK Shindo, Mölndal
Stefan Fahlgren Lidköpings BK
Fredrik Hansson Lidköpings BK
Sanna Dahlberg Luleå JJK
Anders Bergström Luleå JJK
Håkan Börjesson Båstad BK
Johan Högwall Båstad BK
Åsa Johansson Högdalens BK
Jamal Charafi Västerås JJK Nya 1:a dan. Jamal Charafi, Åsa Johansson.

Nya 1:a dan. Stående: Anders Bergström, Sanna Dahlberg, Håkan Börjesson, Jokim Turesson, Tai Trinh.
Sittande: Johan Högwall, Ola Blomster, Stefan Fahlgren, Fredrik Hansson.
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Nya dangrader

Godkända till 2 dan
Ami Eriksson Luleå JJK
Ingeman Westerlund Luleå JJK
Anna Gustafsson Västerås JJK
Marcus Dahlberg Hudiksvalls JJK
Freja Sterner Umeå BK
Klas Fahlberg Umeå BK
Linda Pettersson Kalmar BK
Malin Söderman Nybro JJK
Mats Wiklund Högdalens BK
Martin Christensson Högdalens BK

Nya 2:a dan. Marcus Dahlberg, Anna Gustafsson.

Nya 2:a dan. Stående: Mats Wiklund, Martin Christensson, Ami Eriksson, Ingeman Westerlund. 
Sittande: Freja Sterner, Klas Fahlberg, Linda Pettersson, Malin Söderman.
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Dangradering
i Oxelösund

Nya dangrader

Godkända till 3 dan
Johan Osbjer Göteborgs JJK
Matilda Falk Oskarshamns JJK
Henrik Johansson Uppsala JJK

Riksgraderingskommittén arrangerade dan-
gradering till 3:e dan i Oxelösund söndagen 
den 28/6 2009. Tre deltagare testade och 
alla klarade sin gradering. 
 Alla de tre deltagarna visade upp sig 
samtidigt och med lagom korta vilopauser. 
Graderingen var klar efter cirka två timmar. 

Svenska Ju-jutsuförbundet har således fått 
tre nya med 3:e dan.
 Riksgraderingskommittén bestod av 
stilchefen Hans Greger, riksinstruktörerna 
Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Nya 3:e dan: Johan Osbjer, Matilda Falk, Henrik Johansson.



–  �9 –

Jubileumsböcker

Jubileumsböcker

Med anledning av jubileumsåret 2008 har 
fem historiska böcker producerats. Allt känt 
material mellan 1970 och 2008 som spänner 
över allt som hänt inom vår ju-jutsu. Det är 
Svenska Ju-jutsuförbundets stilchef Hans 
Greger som forskat fram all tillgänglig fakta 
under denna period.
 Böckerna innehåller tusentals namn på 
de som bland annat gått CBAE, barnkurser, 
alla som tagit dangrad, påsk och sommarlä-

ger, alla som suttit i förbundsstyrelsen samt 
allt vad stilchefen har varit med om inom 
ju-jutsu med mera. Alla böcker är spiral-
bundna och tryckta av Svenska Ju-jutsuför-
bundet digtaltryck.
 Böckerna kan beställas från förbunds-
kansliet. Se till att Dina  klubbmedlemmar 
kan sin ju-jutsuhistoria
 Planen är att förbundet fortsättningsvis 
skall utkomma med en årlig kompletterings-
skrift för varje kommande år med samma 
typ av uppdaterat innehåll.

Styrelser, trycksa-
ker m.m.

Instruktörskurser. Påsk- och som-
marläger.

Dangraderade. Stilchefen Hans 
Gregers ju-jutsu.

250 kr 250 kr 225kr 225 kr 250 kr

Du kan  även beställa alla fem böckerna till paketpris 900 kr. Du som har tränat några år 
finns nog med i åtminstone en eller två böcker. Passa på att skaffa Dig vår Svenska Ju-jut-
suhistoria från 1970 och fram till idag. Du är väl med?

Svenska Ju-jutsuförbundet har även tagit fram en bok om alla ingåen-
de tekniker i graderingssystemet där Du kan pricka av vilka tekniker 
Du tränar med Din grupp eller vilka tekniker Du tränar själv till Ditt 
nästa bälte eller under gällande termin. Beställ från Svenska Ju-jutsu-
förbundets kansli. 50 kr/st. Vid köp av 10 och fler, 40 kr/st.

Träningsboken.

Nya träningsboken
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Detta händer

  

 
Sommarläger 
4 - 10/7 2010
i Oxelösund

Alla bältesfärger är välkomna. Anmälan 
till: Hans Greger senast 11/6 2010.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Logi i skolsalar eller på närbeläget vand-
rahem eller hotell. 13 hemkunskapsplatser 
finns att tillgå för egen matlagning. Färdig-
lagad mat kan beställas dagen före.

Dangradering till 3 dan
4/7 2010 i Oxelösund

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

  

  

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

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

C-instruktörskurs
2 - 4/7 2010
i Oxelösund

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

Barnsommarläger 
30/6 - 3/7 2010
i Oxelösund

Alla bältesfärger är välkomna. Anmälan 
till: Tobias Back senast 11/6 2010 inne-
hållande namn, grad, klubb, ev. matal-
lergi, telefon till målsman.

  
Svartbälteskurs 

på Bosön
10 - 11/10 2009

Anmälan till Hans Greger senast 8/9 
2009. E-post: kansli@ju-jutsu.se Anmä-
lan skall innehålla namn, klubb, grad, 
licens samt boende på Bosön eller privat.

Dangradering 1-2-3 dan
5 - 6/12 2009 på Bosön

Anmälan på särskild blankett till Hans 
Greger. E-post: kansli@ju-jutsu.se 
Anmälan 4/11 2009.

  

  
Påskläger 2 - 5/4 2010 

i Linköping

Anmälan till Anders Bergström. E-post: 
anders.bergström@ju-jutsu.se Anmälan 
skall innehålla namn, grad, klubb och 
boende i skolsal, hotell eller privat.
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Nu finns SJJF:s märke 
som broderat tygmärke.
Du kan köpa det på klub-
ben för 50 kr. Om Du vill 
ha märket på gin skall det 
sitta på vänster bröst.

Klubblistan

Alingsås JJK
Avesta JJK
Barkarby JJK
Bjästa JJK
Björkstadens JJK
BK Nord, Gällivare
BK Tomoe, Kiruna
BK Yoi Mullsjö
Bodens Bushido center
Borgholms BK
Borlänge JJK
Borås Ju-jutsu Kai
Budo Höör IF
Bygdeå JJK
Bålsta JJK
Båstads BC
City JJK Luleå
Eksjö BK
Emmaboda JJK

Enköpings JJK
Eskilstuna JJK
Eslövs BK
Forshaga JJK
Göteborgs JJK
Haparanda Ju-jutsu Kai
Hudiksvalls JJK
Hylte JJK
Högdalens BK
JJK Samuraj,Jönköp.
JJK Shindo, Mölndal
Ju-jutsu Kai Enköping
Ju-jutsu Kai Köping
Ju-jutsu Kai Nyköping
Kalmar BK
Kiritsu  JJ Vellinge
Kista JJK
Kungsbacka JJK
Leksands JJK

Följande 88  klubbar är anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet och Ju-jutsu Kai.

Lidingö JJK
Lidköpings JJK
Linköpings BK
Ljungby JJK
Luleå JJK
Lunds JJF
Lödde JJK
Malmö JJK
Malungs JJK
Mora JJK
Mönsterås JJK
Norrahammars JS
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nässjö KSK
Olofströms JJK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå JJK

Information om klubbarna finns på vår hemsida.   www.ju-jutsu.se

Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Sisu-dojo Malmö
Skellefteå JJK
Solna JJK
Sundsvalls BK
Södertälje JJK
Tanums JJK
Tenchi Ju-jutsu
Timrå JJK
Trelleborgs Budokai
Tyresö Judo & JJK
Täby JJK
Umeå KC
Umeå JJK
Upplands Bro BK
Uppsala BK
Uppsala JJK

Vadstena JJK
Vansbro JJK
Varbergs JK
Wernamo JJK
Värö BK
Västerås JJK
Växjö JJK
Ystads BK
Älvsjö JJK
Örebro JJ Kai
Örnsköldviks JJK
Östersunds BK

Förbundsinfo

Rikets fana
Rikskommittén Sveriges Nationaldag 
har tilldelat Svenska Ju-jutsuförbundet 
Sveriges fana. Svenska Ju-jutsuförbun-
det var en av ca 60 föreningar/organi-
sationer som tilldelats en fana detta år, 
2009.

  
C-instruktörskurs

23-25/10 2009
i Uppsala

Anmälan till: Tony Hansson senast 7/10 
2009. E-post: tony.hansson@ki.se
Kursledare: Tony Hansson. Mer info på 
SJJF:s hemsida.

  
Viking Cup

Partävling i Ju-jutsu Kai
31/10 2009

Nu är Lidingö Ju-jutsuklubb beredd att 
återstarta Viking Cup och nu med Ju-
jutsu Kais nya tävlingsregler. Den första 
tävlingen kommer att ha något förenklade 
regler för att så många som möjligt skall 
kunna deltaga och prova på att tävla. Mer 
info på SJJF:s hemsida.

Detta händer
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Beställ genom Din klubb

Svenska Ju-jutsuförbundet 
rekommenderar

Dräkter, Bälten, 
Skydd,

Övrig budomateriel 

Beställ direkt från SBI Sport AB

SBI Sport AB, Staffanstorpsvägen ��5, �3� 9� ARLÖV
Tel: 040-94 88 88. www.sbisport.se

Ju-jutsuförbundets egen försäljning 
för alla medlemsklubbar

KANSLI
Svenska Ju-jutsuförbundet, Larsbergsvägen ��, �8� 39 Lidingö

Tel. 08/73� 70 00.  Fax. 08/73� 70 05.  E-post: kansli@ju-jutsu.se

Systemboken
Trådbunden
Spiralbunden

Kataboken
Spiralbunden
 

Monboken
Trådbunden
Spiralbunden

Teknisk instruktörshandledning
Trådbunden

 graderingskort
ju-jutsupass
mondiplom
monpass

böcker
pins

t-shirt
märken

badlakan


