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Ordföranden
har ordet
Så är det dags att summera året som snart
är slut. Visst blev det ett bra år även denna
gång med massor av aktiviteter runt om i
landet.
Inte mindre är 161 medlemmar gick
en licensgivande instruktörsutbildning.
52 stycken har redan graderat till dangrad
och 47 står på tur i december 2009, det blir
tillsammans 99 dangraderade detta år om
ingen blir underkänd.
Förutom en god statistik är det min uppfattning att kvaliteten inom den tekniska
verksamheten för varje år höjs både bland
instruktörer och tränande, vilket jag anser är
det viktigaste för vår organisation.
Som Ni nog kommer ihåg tog jag fram
fem olika jubileumsböcker förra året med
hela vår förbundshistoria i grunden från
1970 till och med 2008. I samband med det-

ta var det flera som tyckte att vi skulle göra
en bok varje år om vad som hänt. Detta har
jag tagit fasta på och i januari kommer den
första årsboken om år 2009. Boken finns att
beställa på kansli@ju-jutsu.se.
När jag nu är inne på historia vill jag
passa på att uppmana alla klubbar att skriva
ned sin historia för att eftervärlden skall
kunna se hur bra och omfattande den var.
Jag har skrivit Lidingö Ju-jutsuklubbs historia från start 1984 fram till och med 2009,
det blir 25 år av intressanta händelser. Alla
styrelser, minnesvärda händelser, första nybörjargruppen, alla graderade medlemmar,
alla som gått instruktörskurser, alla som
fått utmärkelser, alla pressklipp och mycket
mera och ca. 1000 bilder. Det blev en bok
på 200 sidor som nu kan säljas till medlemmarna och de som varit medlemmar.
Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt god jul och även ett gott och roligt nytt
år.
Hans Greger

Lidingö Ju-jutsuklubbs 25-åriga
historia.

Den nya årsboken
för 2009 blir klar i
januari 2010. Missa
inte den.

–

God jul
och
Gott nytt år
–

Kalendarium
DATUM		

ARRANGEMANG

PLATS		

ARRANGÖR

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = riksgraderingskommittén.

2009
DECEMBER
5-6/12			
12/12			

Dangradering 1+2+3 dan
Dangradering 1+2 dan		

Bosön			
Linköping		

SJJF/RGK
SJJF/RGK

JANUARI
23/1			
29-31/1			
30/1			

Riksinstruktörsträningsläger
B-instruktörskurs		
B-licensförlängning		

Uppsala		
Linköping		
Linköping		

SJJF
SJJF
SJJF

FEFBRUARI
15/2
		

Sista dag för klubbars betalning och rapportering till SJJF

MARS
13-14/3 		
13/3			
14/3			

Riks-, Förbunds, Elitkurs
Förbundsårsmöte		
Dangradering 1+2 dan		

Uppsala		
Uppsala		
Uppsala		

SJJF
SJJF
SJJF/RGK

APRIL
2-5/4			
2/4				

Påskläger				
Dangradering till 4-5 dan

Linköping		
Linköping		

SJJF
SJJF/RGK

MAJ
1/5					Nya Viking Cup 2 partävling
22-23/5				Dangradering 1+2 dan		

Bosön			
Bosön			

Lidingö JJK
SJJF/RGK

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

A-instruktörskurs		
Barnsommarläger		

Oxelösund		
Oxelösund		

SJJF
SJJF

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

C-instruktörskurs		
Dangradering till 3:e dan
Sommarläger			

Oxelösund		
Oxelösund		
Oxelösund		

SJJF
SJJF/RGK
SJJF

2010

––

Porträttet

Jesper Kedjevåg
Namn: Jesper Kedjevåg
Ålder: 36
Yrke: Yrkeslärare på byggprogrammet med
inriktning måleri, har tidigare arbetat som målare,
kriminalvårdare & grundskollärare.
Civilstånd: Gift och har
två döttrar 4 år och 6 månader
Bor: Villa i Alvesta, 20 min
från dojon i Växjö
Klubb: Växjö Ju-jutsuklubb från 1990, med ett
gästspel i Östersunds BudoKai våren 1999.
Favoritteknik: Kan inte välja en. Det finns
för många bra tekniker i för många olika situationer och distanser.
Grad: 2 dan Ju-jutsu Kai (2000), 4 dan meritgradering (VM-guld 2008) från Svenska
Ju-jutsufederationen
Varför började du med Ju-jutsu? En tjejkompis tjatade med mig och jag var nog inte
riktigt fast förrän vid orange bälte. Då slutade hon och jag fortsatte.
Vad gör du förutom Ju-jutsu? Umgås
med familjen och vänner. Fixar på huset när
det blir tid över.
–

Uppdrag inom Ju-jutsu? Är ordförande i
Växjö Ju-jutsuklubb och har varit det i nio
år, instruktör sedan 1993, sitter som ledamot för ju-jutsu i Sydöstra Sveriges Budoförbund. Var med i Svenska Jujutsulandslaget 2003-2008.
Hur vill du att vår Ju-jutsu ska se ut i framtiden?
Jag hoppas våra medlemmar vågar träna mer utanför boken. Boken är ett
bra graderingssystem, men
det finns mycket bra och
rolig ju-jutsu utanför boken. Skulle vara kul om
fler vågar prova stil- och
JJIFs duo-tävling, som ligger närmare varandra än
många tror. Med andra ord,
en tolerant och öppen syn på ju-jutsu som
passar många, det handlar ju främst om att
ha roligt.
Bästa Ju-jutsu minnet: VM-guldet 2008
med Liza Karlsson i duo-mix! Helt fantastisk känsla att få stå högts upp på pallen,
med det publikstödet som fanns på hemmaplan. Det var första gången jag hade med
kompisar utanför ju-jutsu, första gången
morsan, frugan och dottern var med på något som har med ju-jutsu att göra. Att få gå
hela vägen mot tuffaste möjliga motstånd
var en enorm upplevelse och få dela den
med en medspelare är fantastiskt. Får gåshud än idag när jag tänker på det.

–

Kurser
Nya C-instruktörer

C-instruktörskurs
i Örnsköldsvik
2 oktober 2009 var det dags för mig och 14
andra att gå C-instruktörskursen som hölls i
Örnsköldsvik.
Klockan tio var de dags för samling i
Örnsköldsviks Ju-jutsuklubbs fina dojo, där
vår kursledare Stefan Forsman från Kista
tog emot oss med öppna armar och ett leende på läpparna. Kursen inleddes med en
kort presentation av honom och sedan av
oss. Därefter drog kursen igång. Under två
och en halv dag varvade vi teori och praktik.
Fast nytt för i år var att vi körde två pass per
dag, två på fredagen och två på lördagen.
Teoridelarna handlade om så vitt skilda

Anders Grundström 1 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Andreas Söderlund 1 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Jörgen Svensson
1 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Markus Jonsson
1 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Louise Häggquist
2 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Linette Gustavsson 2 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Emma Winblad von Walter 2 kyu Örnsköldsviks JJK
Casandra Strandberg 2 kyu		 Örnsköldsviks JJK
Pontus Johansson
2 kyu		 Björkstadens JJK
Samuel Hellman
2 kyu		 Björkstadens JJK
Beatrice Lundin
2 kyu		 Luleå JJK
Isabella Palo
2 kyu		 Luleå JJK
Leif Lundstedt
1 dan		 Östersunds BK
Jens Karström
2 kyu		 Östersunds BK
Jan Erik Moström
2 kyu		 Umeå BK

saker som Svenska Ju-jutsuförbundets uppbyggnad, RGK, fysiologi och Svea rikes
lag. Men även mycket annat förstås. Vi fick
t.ex. veta vad som kommer att förväntas av
oss i framtiden som instruktörer.

––

Kurser
Stefan lotsade oss igenom allt vi skulle
lära oss med erfarenhet, kunskap och humor.
Under den praktiska delen fick vi prova
på att instruera i grupper om fem, hålla i
uppvärmningar och genomföra olika former
av styrketräning. Vi fick även träna på att ge
och ta konstruktiv kritik.
Vi som deltog i kursen hade olika
mycket erfarenhet av att instruera hemma i
klubbarna. Många intressanta och lärorika
diskussioner uppstod angående hur man lär
andra ju-jutsu på bästa sätt och hur man som
tränare bör bete sig på och utanför mattan
m.m.
Jag, och jag antar att alla andra på kursen, tar med sig tips och idéer, som jag hoppas kunna använda på mattan hemma i Luleå.
Det som gjorde kursen lite annorlunda
för mig, var att jag hade en förkylning så
jag fick inte anstränga mig och då inte heller
utöva alla roliga tekniker och fyslekar.
Men det gjorde inte så mycket har jag upptäckt nu i efterhand, för Stefan gav mig

andra uppgifter att jobba med och fundera
över medan de andra var på mattan, och det
fick mig att se på ledarskapsdelen på ett helt
annat sätt. För när man är på mattan och tränar själv tänker man inte på hur svårt det är
att hålla koll och hjälpa 5 par samtidigt. Så
ett stort tack till Stefan som gjorde det möjligt för mig att vara lika aktiv som de andra
även fast jag inte var med och tränade.
Utöver teori och praktik hann vi dessutom med att umgås över luncher och middagar.
Avslutningsvis vill jag och alla andra tacka
Stefan Forsman för en otroligt intressant,
lärorik och rolig helg i Övik.
Alla som deltog i kursen fick C-instruktörslicens. Grattis.
Sammanfattningsvis tycker jag att detta
var en mycket genomtänkt och givande utbildning och rekommenderar starkt alla som
har möjligheten att gå den att göra det!
Isabell Palo
Luleå Ju-jutsuklubb

Annons

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

–

Kurser
Nya Barninstruktörer

Barninstruktörskurs i Leksand
Vi hade turen att få upp Conny Magnusson
till Leksand under helgen 3-4 oktober 2009,
vilket resulterade i sju nya barninstruktörer
i 4 klubbar. Förutom stoj, bra tips på att få
alla barnens uppmärksamhet, aha-upplevelser på mattan, möjligheten att se oss själva
på film när vi instruerar och en hel del teoretiska kunskaper, så bjöds det även på en del
skratt, intressanta diskussioner och möjligheten att få svar på frågor som dykt upp under tiden sen nya monboken kom ut.
Vi vill passa på och tacka Conny för en

Hans Tallbacka
Cecilia Näslund
Marcus Jönsson
Henrik Säljgård
Lizzie Säljgård
Mattias Hansen
Magnus Karlsson

1 kyu
2 kyu
2 kyu
3 Dan
2 Dan
1 kyu
1 kyu

Västerås JJK
Sandviken JJK
Sandviken JJK
Vansbro JJK
Vansbro JJK
Leksands JJK
Leksands JJK

bra och intressant kurs och för att att han
hade möjligheten att komma och ha kurs på
vår hemmaplan. Tack också till Magnus Kimura (LJJK) som hjälpte till med alla praktiska detaljer runt omkring.
Stort tack.
Mattias Hansen Leksands JJK
Foto: Magnus Kimura

Kursledare
Conny
Magnusson.

––

Kurser
Nya B-instruktörer

B-instruktörskurs
i Umeå
B-kurs i Umeå 13-15 november 2009.
Ett gäng med 15 jutsukas träffades en fredag
förmiddag på Umeås finaste hotell, Plaza, för att
förkovra sig i jutsulärans alla ädla konster. Lite
hade vi i bagaget eftersom vi redan gått en Ckurs men det mesta fanns undanstoppat i någon
mörk vrå och som behövdes skakas fram igen.
Nu blev det vår eminente kursledare Ulf Bäckström som likt en trollkarl skulle få oss arma vilseledda att begripa vad vi egentligen förväntades
göra på mattan… Han kämpade på tappert och
lyckades nog få både en och annan att ändra på
diverse detaljer, både stora som små. Framförallt
fick vi titta på det gröna bältet och se vad som var
accepterat inför en gradering eller ej.
Vi fick låna Björkstadens Ju-jutsuklubbs lokal för de praktiska momenten och klubben bjöd
på diverse förfriskningar i pausen såsom kaffe/
te/saft och frukt men även pepparkakor, kanske
behövde vi bli lite snällare, eller? En stor fördel
med denna plats var att hotellet låg i princip vägg
i vägg med dojon, vi som gärna vill ha en så kort
transportsträcka som möjligt för att orka träna, vi
tyckte att detta var en briljant lösning.
Andra ämnen som behandlades var rätten att
använda våld – nogsamt antecknat –, anatomi,
fysiologi, idrottsskador och sjukdomar. Lördagen avslutades med ett pass om inlärning, vilket
inte nog kan betonas, för om man inte lyckas
lära ut något på mattan eller att få även den mest
bakvända personen att förstå vad instruktören
försöker få fram, ja då kan vi ju lägga handskarna på hyllan direkt! Denna dag fanns även två
stycken som behövde uppgradera sin licens med
och trängdes med oss andra i dojon. På kvällen utforskade vi med gemensamma krafter ett
matställe i närheten som serverade en riktigt god
buffé.
Efter tredje passet på mattan, vilket uppvaknande på söndag morgon – tack Uffe!!, var det
–

Daniel Lind
Andreas Nettelbladt
Emelie Harnerud
Sergio Gonzalez
Philip Granered
Per Anserud
Anders Bergström
Magnus Rönnqvist
Malin Nilsson
Jens Stråhle
Henrik Omark
Stefan Sundqvist

2 dan
2 dan
1 kyu
1 kyu
1 kyu
1 dan
1 dan
1 kyu
1 kyu
1 kyu
1 kyu
1 dan

Licensförlängning
Gusav Lövbrand
Louise Lindqvist

1 dan
1 kyu

Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK
Umeå BK
Luleå JJK
Luleå JJK
Luleå JJK
Luleå JJK
Luleå JJK
Sundsvalls BK

Luleå JJK
Björkstadens JJK

dags för ett pass i ledarskap och mental förberedelse. Ja nog behövde vi lite mental coaching
eftersom den största fasan väntade efter lunchen:
teoriprovet… Men som den briljanta härföraren
Uffe var hade han lyckats knöka in all kunskap
som behövdes så att allihopa klarade provet! Så
nu har norra Sverige begåvats med 15 nya B-instruktörer som hungrigt väntar på massor av pass
på mattan, det är bara att slå en pling! Tack Uffe
för en trevlig och lärorik helg och tack för trevligt sällskap och bra diskussioner till Er alla som
gick kursen, nästa gång vi ses är väl på Påsklägret?
Nedtecknat av
Hans Risberg

–

Kurser

Riksinstrukutörskurs i Uppsala
Den 11/9 2009 arrangerade Svenska Ju-jutsuförbundet en specialkurs för alla riksinstruktörerna med syftet att träna sig samman
och att få samma syn på förbundets tekniker

och dess metodik. Det var stilchefen Hans
Greger med hjälp av riksinstruktör Tony
Hansson som ledde kursen.
Samtliga sex grundtekniker gicks igenom ordentligt med alla finesser och hur de
skall läras ut på bästa sätt. Till detta kom ett
träningspass med alla olika balansriktningar
i förhållande till kast- och nedläggningsriktningar. För att tydliggöra detta använder

Från vänster: Tony Hansson, Anders Bergström, Bertil Bergdahl, Ola Johanson, Hans Brändström, Hans
Greger.
– 10 –

Kurser

Tony Hansson instruerar de olika riktningar för balans
och nedläggning.

Här tränas taktiskt uppträdande vid försvar mot två
motståndare.

Deltagande riksinstruktörer:
Bertil Bergdahl
Anders Bergström
Tony Hansson
Ola Johanson
Hans Brändström
Ulf Bäckström fick tyvärr förhinder denna
gång.
–

Tony mattkanter, mattskarvar och olikfärgade rep. Det blir riktigt tydligt och förståligt
när man gör på detta vis. En balansbrytning
kan göras för att tvinga motståndaren att
agera på sådant sätt att det tillför försvarstekniken något positivt. Balansbrytning kan
även göras utan att motståndaren märker eller hinner reagera på balansbrytningen och
på det sättet tillföra försvarstekniken något
positivt.
Försvar mot två motståndare är alltid
svårt och här behövs ett absolut säkerhetstänkande och taktiskt uppträdande för att
försvarsteknikerna skall fungera bra och den
egna säkerheten höjas. Hans Greger, som
har stor erfarenhet av säkerhet och taktik,
visade flera olika scenarier hur man skall
tänka och röra sig i en, en mot tvåsituation.
Det är många intryck som skall bearbetas på
mycket kort tid och det behöver man träna
mycket på för att bli riktigt bra.
Tony Hansson visade här en metodik för
att i lugn takt träna upp sig i randori mot två
motståndare. Att lära sig att röra sig på ett
effektivt sätt så att man inte hamnar mellan
motståndarna är ett måste. Det är även viktigt att man själv är aktiv och väljer en av de
två motståndarna och placerar sig så att bara
en av dem kan angripa i taget.
Meningen är nu att riksinstruktörerna skall
ha flera liknande utbildningar i framtiden.
Redan i januari 2010 är det planerat en ny
kurs. Därefter kommer även förbundsinstruktörerna att deltaga. Allt för att säkerställa att förbundets toppinstruktörer skall
lära ut teknikerna på samma sätt.

11 –

Kurser

Svartbälteskurs
på Bosön
Den årligt återkommande svartbälteskursen
på Bosön hölls detta år den 10-11 oktober
2009. Det var meningen att både stilchefen Hans Greger och riksinstruktör Bertil
Bergdahl skulle instruera men vid anmälningstidens utgång var det bara ett fåtal som
anmält sig vilket fick till följd att det räckte
med en instruktör. Det blev Bertil Bergdahl
som fick utgå denna gång. Det blev dock en
ganska stor grupp till slut, som bilden visar.
Det var ett väl avvägt schema under de
två dagarna med entimmespass med korta
raster emellan.
Hans Greger började med att mycket
detaljrikt gå igenom våra sex grundtekniker
och vilken betydelse balansbrytning har och
hur man skall göra utan att motståndaren

märker eller hinner göra något motstånd.
Efter lunchrasten fortsatte vi med atemi och
dess förväntade effekt. Atemi får inte hindra
en teknik genom att få oönskad effekt som
att motståndaren böjer sig i fel riktning för
den tänkta tekniken. Vi fick klart för oss att
atemi är bra om den används rätt.
Efter kort rast var det dags för kniv- och
pistolförsvar. Det var nyttigt att få klart för
sig hur snabbt man kan förflytta sig. Vi övade att från liggande position snabbt resa oss
och hinna försvara oss mot en motståndare
som kom springande från några meters håll,
oj vad snabbt motståndaren kom och oj vad
svårt det var att göra en bra teknik.
Sista passet för dagen ägnades åt randori
i olika former. Det var en dag med fart och
full rulle. Nu var vi värda en god middag
och lite samkväm efteråt.
Söndagen började med graderingsbedömning och hur RGK ser på svartgraderingar. Det är alltid nyttigt att öva på bedömning. Vi blev uppdelade i mindre grupper
där två deltagare skulle göra en teknik som

– 12 –

Kurser
vi andra skulle bedöma. Ibland gjorde de
tekniken felaktigt för att se om vi skulle
hitta felet och därmed ge en lägre poäng.
Två motståndare är svårt men roligt.
Hans Greger sade åt oss att börja långsamt
för att kunna lära in alla små finesser och
det var svårt, att börja långsamt, efter några sekunder var alla uppe i fullt varv. Men
visst hade Hans rätt när han ånyo påpekade
vikten med att först lära sig teknikerna lite
långsamt i början.
Kursens sista träningspass handlade
om ingripandeteknik och att hjälpa annan
person. Det syntes att Hans var på ”mammas gata” när han visade hur det skulle gå
till. Att hjälpa någon ur en våldssituation
är alltid riskfyllt då man aldrig vet om det
kommer fler personer eller personer som
missuppfattar situationen och tror att det är
jag som är skurken. Kul var det och även
full rulle in det sista. Som avslappning efter
passet lade vi upp alla mattor på sina vagnar och därefter avhälsning. Nu gäller det
att komma ihåg alla finesser man lärt sig
och använda dessa i den egna instruktionen.
Alla blev nog tekniskt bättre efter denna roliga helg.

Johanna Lannerstedt på väg att göra harai goshi under grupparbetet graderingsbedömning.
–

Tomas Jönsson försvarar sig mot pistolhot.

Staffan Kemi gör irimi nage under randori mot två
motståndare.
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C-instruktörskurs
i Uppsala
C-instruktörskurs i Uppsala den 23-25/10
2009
		Ännu en C-kurs har precis dragit igång,
denna gång i Uppsala. Femton förväntansfulla personer sitter och lyssnar intresserat
på Tony Hansson som berättar, pratar och
förklarar. Om allt det där som vi undrar och
har gått och funderat på samt en hel del som
vi inte ens själv visste innan att vi faktiskt
undrade över.
		Den obligatoriska presentationen av varandra är avklarad. Vi vet vad vi heter, vad vi
jobbar med, ju-jutsuhistoriken och så vidare
men isen känns inte riktigt bruten. Det löser
Karin Ersson åt oss. Efter en intressant och
lärorik timme med teori om idrottsskador
kommer den obligatoriska praktiken. Hur

lägger man egentligen en dauerbinda runt
en skadad fotled? Ner på golvet, av med
strumporna och så lindar vi hårt men tydligen inte tillräckligt hårt. ”Ta i mer, tårna
ska bli blå. Det är ingen fara.” hör vi Karin
säga om och om igen. Vips så är isen bruten.
Det är svårt att låta bli när man har någons
fötter i knät och tar i för fulla muggar för
att lyckas få personens tår att anta en härligt
blålila nyans.
		Resten av kurstiden är vi ett skönt sammansvetsat gäng med en härlig blandning
av folk. Något som framförallt märks är engagemang, ett genuint intresse för Ju-jutsu
Kai och en otrolig vilja från alla att lära sig
mer.
		Många givande diskussioner utspelade
sig under helgen, under lektionstid, över en
bit mat, i omklädningsrummet och på mattan. Hur ska vi sprida ju-jutsun och lyckas
öka medlemsantalet? Vad är vår egentliga
profil? Hur får man små klubbar att över-

De 15 nya C-instruktörerna i Uppsala.
Foto: Gustaf Naeser.
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Biblioteket

Nya C-instruktörer
Maria Nöremark
Peter Sahlgren
Samuel Pollack
Dennis Olofsson
Tony Östangård
Michael Rosendahl
Åsa Westin
Johan Gustafsson
Jonas Östgren
Karolina Härnvall
Ludvig Emtås
Fredrik Granström
Johan Erlandsson
Mats Nilsson
Elin Törnwall

1 kyu
1 dan
1 dan
2 kyu
2 kyu
1 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu

Nya böcker till
biblioteket

Uppsala JJK
Uppsala JJK
Uppsala JJK
Ystad BC
Nässjö KSK
JJ Kai Enköping
JJ Kai Enköping
Högdalens BK
Högdalens BK
Södertälje JJK
JJ Kai Nyköping
Sundsvalls BK
Sandvikens BK
JJ Kai Köping
JJ Kai Köping

leva? Hur får man till en bra och ju-jutsuinspirerad uppvärmning? Vad gör man om någon skadar sig riktigt allvarligt på klubben?
Är det självförsvar vi tränar eller lämpar det
sig väl för självförsvar och hur ska egentligen nödvärnslagen tolkas? Så mycket bra
tankar, frågor och funderingar. Vart man än
vände sig utbyttes det erfarenheter och tips.
Alla sög i sig information och kunskap att
ta med sig hem till klubben. Jag tror att vi
alla hädanefter kommer att leva efter mottot, ”man blir bra på det man tränar!”
		Helgen avslutas med gemensam lunch i
dojon där filmerna på oss själva från dagen
innan står för underhållningen. Det studeras, kommenteras och tittas lite mellan fingrarna. Det är ju nästan lite pinsamt att titta,
men oj så lärorikt.
		En sak som jag vet med säkerhet är att
Ju-jutsu Kai kan vara glada och stolta över
att ha fått femton nya engagerade och duktiga C-instruktörer. Vi kommer att bidra med
just våra kloka tankar och kreativa idéer för
att sprida det vi alla står bakom, ”det ska
vara roligt att träna ju-jutsu”.
Karolina Härnvall
Södertälje JJK
–

Besök på kansliet 7/11 2009
Svenska Ju-jutsuförbundet har utökat antalet böcker till sitt budobibliotek. Det var
Kurt Durewall som erbjöd ca. 200 böcker
att fylla ut biblioteket med, vilket innebär
att förbundet nu har över 1000 titlar om så
gott som allt innom budo och kampsport.
		Då Kurt hade träningläger i Stocholm
i en av sina klubbar passade han med fru
Marja på att besöka förbundskansliet på Lidingö och samtidigt leverera de 200 böckerna.
		Hans Greger och Jan Malmstedt fick
mottaga Kurt Durewalls nya bok om boxaren och världsmästaren Ingemar (Ingo) Johansson, en riktigt fin och intressant bok
med många bilder som Kurt själv har tagit,
bl.a. från världsmästarmatchen mellan Ingo
och Floyd 1959 då Ingo vann.

Kurt och Marja Durewall på besök på Svenska Jujutsuförbundets kanli den 7/11 2009.
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Framtidskonferens
i Uppsala
Svenska Ju-jutsuförbundet har haft ett antal
framtidskonferenser under årens lopp. Nu
var det dags igen och denna gång i Uppsala
på Hotell Park Inn. Lördag och söndag 1213/9 2009.
På konferensen deltog förbundets styrelsen, områdesansvariga, projektledare,
instruktörsutbildare, riks- och förbundsinstruktörer.
Syftet med konferensen var att staka ut
förbundets framtida utseende och mål för

en 5-årig och 10-årig plan. En av de stora
frågorna var huruvida förbundet skall fortsätta vara fristående eller ansöka om medlemskap i RF. Bättre utnyttja hemsidan och
bättre både intern och extern kommunikation, förbundets försäljningsverksamhet och
hur skall förbundet bättre utnyttja riks- förbunds- och elitinstruktörer var andra frågor
som behandlades och sist men inte minst
hur skall förbundet hjälpa klubbarna att bli
större och flera.
Deltagarna blev indelade i olika mindre
grupper för att diskutera frågorna och därefter redovisa inför alla vad men kommit
fram till. Ibland var det påfallande likheter
vad grupperna kommit fram till men, ibland

Bakrer rad: Olle Håstad, Jonas Mokvist, Anders Bergström, Conny Magnusson, Ola Johanson, Jörgen Sahlin.
Mittenraden: Magnus Jonsson, Ulrika Bremer, Tobias Back, Karin Ersson, Stefan Forsman, Ylva Naeser. Sittande:
Tony Hansson, Bertil Bergdahl, Anna Gimlander, Hans Brändström, Johan Halvardson, Hans Greger.
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var det motsatta tyckanden. Och så skall det
vara på en konferens.
Projektgruppen som ledde konferensen
var Tony Hansson, Anna Gimlander och
förbundsordförande Hans Greger. Projektgruppen kommer att utvärdera alla förslag
som inkommit både före och under konferensen. Det är ett digert arbete som kommer
att ta tid att utföra men så fort det är klart
kommer sammanställningen att överlämnas
till förbundsstyrelsen för beslut i de olika
frågorna.
För att orka vara skärpt hela tiden lades
det in en och annan galen lek. En tävling
som gick ut på att kunna hålla en liten papperslapp mellan t.ex, fot och knä, haka och
armbåge eller fot och knä. Det lag som hade
flest kvarvarande lappar vann. Det gjordes
även en annorlunda presentation av deltagarna. Alla skulle berätta om något om sig
själv som man trodde ingen annan bland
deltagarna visste om. Det blev många överraskningar och fler kan det nog bli i framtiden.

Grupparbete pågår. Från vänster: Bertil Bergdahl,
Anders Bergström, Ola Johanson, Hans Brändström,
Jörgen Sahlin.
–

En grupp i lektagen. Hålla lappen kallas denna konst.
Anna Gimlander var lekledare.

Det fanns alltid kaffe och smörgåsar att tillgå under
arbetet. Anders Bergström, Jörgen Sahlin, Ola Johanson och Tony Hansson mumsar i sig.

Grupparbete pågår. Från vänster: Karin Ersson, Ulrika Bremer, Ylva Naeser, Tobias Back, Stefan Forsman.
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Mon-läger
i Kalmar
Monemberlägret
- Ska det inte bli något roligt läger i november så som det var förra året? Undrade barnen.
Klart att det ska bli det!! Anledningen
till att vi körde lägret förra året var att det
inte blev något OktoberMon i Emmaboda.
Tyvärr blev det inget i år heller så det var
bara att köra på med ett barnläger i Kalmar.
För det är klart att barnen ska ha ett läger
på hösten! Och namnet på det blev samma
som förra året: Monemberlägret. Ett läger
med massa givande träning, bad, tacos, pizza, film, härliga kamrater, instruktörer och
ledare mm. Och en massa godis som gör
barnen speedade till tusen…
Att alla hade trevligt och helgen gick
snabbt är det inget tal om. Extra skönt att
inte baconfebern slog ut alla som anmält
sig utan nästan alla av de 140 från 11 olika

klubbar som hade anmält sig kom.
Så nu kan man säga att Monemberlägret
har etablerat sig och kommer att fortsätta att
köra kommande åren första helgen i november. Så det är bara att boka in den helgen i
kalendern nästa år, för då kör vi på igen.
Ett stort tack till alla instruktörer och ledare som hjälpte till och fick detta läger att
bli så bra. Och vi hoppas att vi alla ses igen
på nästa stora barnläger som är VårMonet i
Nybro.
Henrik och Rickard
Kalmar Budoklubb
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Alingsåslägret
Lyckliga flin på Alingsåslägret 17-18/10
Jag ska erkänna på en gång. Jag är beroende
av läger. Ett tillstånd av endorfineufori infinner sig redan i bilen på väg till lägret och
det håller i sig ett par dagar efteråt också.
Visst kan det göra ont att träna ju-jutsu ibland, men på mattan på ett läger finns ingen
smärta. Visst har bäst före-datumet på min
kropp passerats för ett tag sen, men det verkar den inte bry sig om i en lägerdojo.
I stället går jag runt med ett lyckligt flin
och det finns inga gränser för orken. Ja, ni
som träffat på studsbollen Emgård på läger
vet ju ungefär hur illa det kan vara. Ett extra
pass för att min kastdocka till nästa gradering råkar vara i en annan grupp och det står
graderingsträning på schemat? Inga problem.
Men jag tror inte att det bara är jag som
dras med det här beroendet. Instruktörerna
Anders Bergström och Stefan Forsman hade
inga raster mellan passen utan instruerade
tre timmar i sträck både på förmiddagen
och eftermiddagen på lördagen. De andra

–

80 deltagarna verkade inte heller lida någon
brist på entusiasm eller energi, de lyckliga
flinen fanns i fler ansikten än mitt.
För de flesta började det förmodligen
redan när de tog av sig skorna och fick den
första ”nä men hej-kramen”. För några började kanske flinet komma när de såg att det
stod tävling på schemat under söndagen.
Men tävlingsintresset verkade inte särskilt stort på lördagen. Ändå anmälde sig
åtta par när det väl gällde på söndagen. Det
blev en enda tävlingsgrupp med många
spännande matcher och till slut mötte Claes
Alingsjö (Alingsås ju-jutsuklubb) och Johan Osbjer (Göteborgs ju-jutsuklubb) Veronica Sjöquist och Sofia Gustavsson (Jujutsuklubben Shindo). Svarta bälten med
två eller tre guldstreck mötte ett gult och ett
orange bälte. Och tjejerna tog hem segern.
Jag tror att Veronica och Sofia också är beroende av läger. Om de inte var det innan, så
är de det nu …
Jag gör mig till talesperson för samtliga
lägerberoende och tackar våra endorfinlangare Alingsås ju-jutsuklubb för ett fantastiskt
läger där allt flöt bra!
Lotta Emgård
Ju-jutsuklubben Shindo
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Guld. Sofia Gustafsson och Veronica Sjöquist.

Silver. Johan Osbjer och Claes
Alingsjö.

Brons. Magnus Flank och
Patrik Jansson.

Domarna. Torbjörn Petersson,
Tulle Kallin, Stefan Forsman,
Sofia Billger, Dan Isaksson.

Fakta:

Alingsåslägret hölls för sjätte året i rad. Kurt från Värö
har varit med på alla.
Instruktörerna var minst lika bra som instruktörerna
förra året.
Deltagarna delades in i fyra grupper, varav en svartbältesgrupp.
Alla hade möjlighet att träna fem pass under lägret.
Lunch gick att förbeställa och levererades till dojon.
När lägret var slut fanns bland annat ett par glasögon,
en sovsäck, ett örhänge och ett gäng vattenflaskor kvar
som minne av deltagarna.

Stefan Forsman instruerar grön-blågruppen.

– 20 –

Läger

Graderingsläger
i Nyköping
Nyköpingslägret 19/9 2009
Vid åtta avgick bilen som skulle ta oss till
Nyköping, vi var hela tio ju-jutsukas (utöver Anders) som deltog från Linköpings
budoklubb. Då vår provgradering inför dangraderingen i december var satt till veckan
efter lägret var vi alla rejält taggade och
motiverade till möjligheten att kunna ägna
en hel dag till att finslipa och nöta tekniker.
Väl i Nyköping såg vi att totalt fyrtiosex
ju-jutsukas hade tagit sig till dojon och det
var väldigt kul att känna igen kompisar från
andra klubbar som också bestämt sig för att
försöka ta det svarta bältet. Som vanligt var
stämningen väldigt god och det märktes att
många var laddade och såg fram emot att
träna.
Nyköpingslägret riktade sig till dem
som har planer på att gradera till 1 dan eller högre, och syftade till att deltagarna
skulle kunna få synpunkter och ställa frågor
till Anders Bergström och Bertil Bergdahl.
Upplägget på lägret var därför fritt, det vill
säga alla ju-jutsupar körde de tekniker de

–

ville och Anders eller Bertil hjälpte till då
man hade frågor. Vi valde att köra kihon på
förmiddagen och jigo-waza på eftermiddagen. Svettigt blev det, men nyttigt. Efter
lunch hade Anders och Bertil lagt in ett teoripass. De pratade om vad man bör tänka
på inför graderingen och vikten av förberedelse. Man kan sammanfatta förberedelsefasen med fyra punkter: mental- teknisk,
-fysisk (kondition) samt kostförberedelser.
Under själva graderingen ska man vara så
redo att man känner att det bara är att hämta
bältet – om man känner sig tveksam eller
blivit sjuk så är det bättre att vänta med att
gå upp. Anders och Bertil pratade även om
vikten att se framåt och ha ju-jutsumål även
efter att man tagit sitt nya bälte. Ett väldigt
konstruktivt föredrag – man blev både lugn
och än mera motiverad till att träna.
Vid halv fem hade de flesta deltagarna
börjat packa ihop för hemfärd, och så gjorde
också vi. En väldigt bra dag och mycket nyttig – både träningsmässigt och mentalt förberedande inför dangraderingen i december.
Vi tackar för ett mycket trevligt läger och
kan starkt rekommendera det till alla som
har planer att gradera.
Lisa Hansson och Pontus Riis.
Linköpings Budoklubb.
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Träningsläger
i Kalmar
LÄGER I KALMAR 26 – 27/9 2009
I början av augusti fick jag ett mail från Ola
Johansson. Jonas Mokvist och han hade bestämt sig för att sparka igång oss elitinstruktörer i sydöstra regionen av Sverige. Faktum är ju att som elitinstruktör så börjar det
förväntas av en att man ska hålla i lite läger,
kurser, vara mer utåtriktad bland klubbarna
och sprida vårt budskap inom Ju-jutsu Kai.
Rickard Bäckström, Magnus Knutström och
jag, Jimmy Petersson, var de elitinstruktörer
som engagerades för att instruera på ett jujutsu läger i Kalmar i slutet av september.
Tanken verkade helt klart intressant och
jag nappade direkt vilket mina kollegor
också gjorde. En diskussion sattes igång.
Vad skulle vi instruera? Hur många pass per
dag skulle vi träna? I vilken ordning skulle
passen komma? Resultatet blev ett läger på
två dagar där första dagen skulle ägnas åt
kihon waza och andra dagen skulle baseras
på jigo waza, randori och kata.
Lördagen 26/9
Så var det dags. Ett 20-tal förväntansfulla
elever, en riksinstruktör samt tre elitinstruktörer anslöt sig till Kalmar Budoklubb spända av förväntan. Tänk att kunna pricka in
ett gäng med en variation av grader mellan
6:e kyu till 6:e dan – inte dåligt! Vi beslöt
att första passet skulle innefatta tachi waza,
taisabaki waza, uke waza och atemi waza
eftersom det behandlar mycket av våra
grundprinciper. Magnus behandlade ovanstående ämnen lugnt, sakligt och med tydlig
instruktion. Efter ett bra pass med mycket
grundträning intog alla en god lunch.
Efter en god lunch tog Rickard över och

genomförde ett intressant och lärorikt pass i
kansetsu waza och katame waza. Eftersom
alla kansetsu waza i systemet har ett fastställt kontrollgrepp så flyter dessa tekniker
bra in i varandra. Under passets gång kom
vi in på en intressant diskussion huruvida
man ska förflytta sig i förhållande till uke
efter avslutat kontrollgrepp. Mot eller ifrån
ukes huvud? Jag behöver kanske inte säga
så mycket mer än att passet väckte många
glada skratt. Därmed uppfyllde vi en viktig
princip: det ska vara roligt att träna ju-jutsu.
Efter en kortare vätskepaus tog jag,
Jimmy, över och genomförde ett pass i nage
waza och ukemi waza. Nage waza passade
mig ypperligt eftersom jag börjat träna judo
ganska nyligen. Nu var det inte judotekniker som jag skulle instruera utan ju-jutsu
kai tekniker. Jag kunde dock inte låta bli att
peta in ett par judokast också. Träningen flöt
på bra. Eleverna (och instruktörerna) kastade och föll efter alla principer och riktningar. Efter sista passet hade vi instruktörer en
liten utvärdering om hur första dagen hade
gått. Alla kände att lägret hade börjat väldigt
bra och att allt hade gått enligt planerna. Vi
avslutade, tog en välbehövlig dusch och det
blev kväll den första dagen.
Söndagen 27/9
Dagen därpå vaknade man upp, än mer
spänd av förväntan och klev upp på mattan.
Eleverna denna dag var något färre eftersom några hade valt att endast träna en dag.
Å andra sidan hade några elever tillkommit
denna dag också som bara ville träna på
söndagen, så antalet elever blev ungefär detsamma som lördagen. Magnus inledde med
ett mycket intressant pass i liggande tekniker där flera av de tekniker som ingår i systemet visades och förklarades. Så gick vi in
på en intressant tanke: Vad händer om man
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skulle misslyckas med en teknik man hade
tänkt göra? Magnus började då instruera
lite tänkbara kombinationer i den liggande
positionen vilket jag tyckte var mycket intressant. Magnus hade valt att visa samtliga
tekniker på mig vilket ledde till att jag fick
testa teknikerna först. Ett stort privilegium!
Tankarna kommer jag själv sannolikt ta vara
på och träna mera. Efter ett pass i mattan var
det dags för lunch.
Det andra passet behandlade kata, närmare bestämt Ju-jutsu Kai no kata. Tanken
var att vi skulle träna så många av katans
tekniker som möjligt med tillhörande ceremonier. Passet flöt på väldigt bra och faktum är att samtliga tekniker i Ju-jutsu Kai
no kata serie 1 och 2 genomgicks och tränades.
En kort paus följde och så var det dags
för finalen: träning mot påkattacker och randori mot en motståndare som angriper med
påk. Jag, Jimmy, gick igenom teknikerna
med påk upp till brunt bälte, instruerade
randori med påk och hann även låta eleverna göra några kraftansträngningar innan det
var dags att hälsa av för den här gången.
Om man ska summera det här lägret så

skulle jag vilja säga att vi alla gjorde en god
insats på lägret. Vi såg till att eleverna lärde
sig något nytt, blev svettiga, trötta och framför allt – att de hade roligt. Vi elitinstruktörer gjorde också en hel del erfarenheter i
instruktion och åtminstone jag fick en hel
del pusselbitar på plats vad det gäller vissa
tekniker. När man inte har instruerat på så
många läger så ställer själva situationen
en mot väggen lite och det medför en viss
stress. Denna stress gör en dock inte mindre
fokuserad utan snarare lite för fokuserad, så
pass fokuserad på det man gör att man inte
alltid tänker på det man säger eller gör. Som
väl var hade jag god uppbackning av två
elitinstruktörer och en riksinstruktör så jag
kände mig inte det minsta obekväm på mattan. Det kände nog mina kollegor också.
Till sist vill jag än en gång tacka alla
elever som kom till lägret och svettades
med oss. Jag vill tacka Magnus och Rickard
för utomordentliga insatser för att föra ut
budskapet i ju-jutsu kai. Ett stort tack till
Ola och Jonas också för ett bra initiativ som
helt klart kommer att fortsätta framöver.
Jimmy Petersson, 3 Dan, Elitinstruktör.

Deltagarna på
kalmarlägret.
Sittande: Jimmy Petersson,
Rickard Bäckström, Magnus
Knutström.

–
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Viking Cup
Resultat orange-grön klassen
1. Sofia Gustafsson, 4 kyu JJK Shindo, Mölndal
Veronica Sjöquist, 5 kyu JJK Shindo, Mölndal

Viking Cup
på Bosön
SÅ HAR DET ÄNTLIGEN HÄNT
Ja, nu har det faktiskt hänt, det som ingen
trodde skulle hända. Vadå!! Jo den gamla
hederliga partävlingen Viking Cup har kommit igång igen. Det hände den 31 oktober
2009 på Bosön, som vanligt.
Vanligt? ja, det kan jag säga som redan
1994 initierade denna tävling genom Lidingö Ju-jutsuklubb. Då hann det bli sex
stycken tävlingar mellan 1994 och 2001.
Då hade Viking Cup samma regler som de
internationella partävlingarna med ganska
krångliga regler, men nu har Viking Cup
fått enklare regler som gör att alla kan tävla
på samma villkor. Det är mycket viktigt för
att en tävlingsform skall vara attraktiv för
deltagarna. Tävlingsteknikerna är hämtade
ur vårt eget graderingssystem som alla kan
inom sin klass då det är de tekniker som de
skall gradera på.
Denna nya Viking Cup 1 samlade bara
sex par från fem klubbar, det låter ju lite få,
men det blev en riktigt rolig tävling där alla
fick gå flera matcher där alla mötte alla i tre
omgångar som sen sammanräknades och
bäst av tre vann. Det blev JJK Shindoparet
Sofia och Veronica i orange-grön klassen,
samt södertäljeparet Didrik och Mathias i
blå-bruna klassen, som tog förstaplatserna.
Det fina med denna tävlingsform är att
alla som har graderingslicens kan vara domare då teknikerna är från graderingssystemet. Kan man gradera någon till sin nästa
grad kan man även vara domare och avgöra
vem som gjorde bäst tekniker i en tävling.
Det är dock lämpligt att domaren har högre

2.

Maria Boström,
Stefan Svahn,

3 kyu Uppsala JJK
3 kyu Uppsala JJK

3.

Sona Vancova,
Ingrid Almkvist,

4 kyu Uppsala JJK
4 kyu Uppsala JJK

4.

Johan Nikula,
Adrian Rågberg,

4 kyu Lidingö JJK
4 kyu Lidingö JJK

Resultat blå-brun klassen
1. Didrik Andersson, 1 kyu Södertälje JJJK
Mathias Nilson,
2 kyu Södertälje JJK
2.

Elin Törnwall,
2 kyu JJ Kai Köping
Hanna Pettersson, 2 kyu JJ Kai Köping

Domare
Mathias Forsberg
Karin Ersson
Kent Nordlund
Johan Landgren
Tobias Back
Tulle Kallin

5 dan
4 dan
4 dan
4 dan
2 dan
1 dan

Högdalens BK
Uppsala JJK
Älvsjö JJK
Älvsjö JJK
JJ Kai Köping
Kista JJK

Adrian Rågberg kastar Johan Nikula.
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Viking Cup

Blå-brun klassen från vänster: Didrik Andersson, Mathias Nilson, Elin Törnwall, Hanna Pettersson.

Domarna sittande från vänster: Mathias Forsberg, Karin Ersson, Kent Nordlund, Tobias Back, Johan Landgren,
Tulle Kallin.
–
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Viking Cup
grad än den klass domaren skall döma.
Svenska Ju-jutsuförbundets tävlingsansvarige, Jonas Mokvist från Kalmar, kom
för att titta på tävlingen och bilda sig en
uppfattning om dess kvalitet. Jag vet att
han var mycket positiv till det han såg vilket bådar gott för framtiden. Jonas gav även
goda tips till de tävlande, vilka rättigheter
de hade om de inte var nöjda med domarnas
resultat. Det blev inte en enda protest vilket
är ett gott betyg för både arrangemang och
domare.
Från domarsidan vill jag passa på att
tacka alla som ställde upp och ett extra tack
till Mathias Forsberg som, av mig ensidigt,
utsågs till chefsdomare med ansvar för att
alla matcher fick ”rätt” domare.
Jag får inte glömma alla funktionärer
som underlättade arbetet och fick allt att
flyta utan gnissel. Tack.
Nu tar vi på Lidingö JJK nya tag och
börjar planera för nya Viking Cup 2 och

JJK Shindoparet i full fart.

vi hoppas naturligtvis att det kommer flera
deltaganade par då. Förresten, vill Ni ha Viking Cup en eller två gånger per år?????
Hans Greger
Kassör Lidingö JJK

Alla tävlade i orange-gröna klassen.
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Sponsorer
Svenska Ju-jutsuförbundet har idag följande sponsorer: SBI Sport AB (Budo-Nord),
Konica Minolta, Take Off reklambyrå och
Lidingökopia.
Dessa sponsorer har på olika sätt bidragit till att minska förbundets utgifter. SBI
genom att ge provision på allt som de säljer
till förbundets klubbar, Konica Minolta med
att sänka kostnaderna för vår digitaltryckmaskin, Take Off genom att producera förbundets nya hemsida till mycket reducerad
kostnad samt Lidingökopia med att skänka
två roll ups med tryck.
Fler sponsorer är välkomna.
Kontakta Svenska Ju-jutsuförbundet.
kansli@ju-jutsu.se
Riksgraderingskommittén.

Annons

–
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PÅSKLÄGER 2 - 5/4 2010
36:e året i Linköping
Missa inte tillfället att få träna för Sveriges
bästa ju-jutsuinstruktörer
Alla som har 3 dan och högre kommer
dessutom att få träna i en egen grupp.
Under fredagen kommer det att genomföras dangradering till 4:e och 5:e dan.

Anmälan, hotellbokning: Kan ske redan
nu till Anders eller Lotta Bergström.
E-post: pasklager@ju-jutsu.se
tel. 076-773 40 33.
Deltagare:
komna.

Alla bältesfärger är väl-

Träning: Alla kan träna upp till 13 pass
under påsklägret.

Tid: Lägret startar fredag 2/4 2010 klockan
12.00 exakt. Var ombytt i gi på mattan i
god tid. Lägret avslutas måndag 5/4 2010
klockan 13.00.

Instruktörer

Plats:
Vasahallen, Gustav Adolfsgatan
25, Linköping.
Pris: Träningsavgift 600 kronor.
Avgiften betalas vid lägerstarten eller klubbvis före lägret till pg 66 05 65-3.

Hans
Greger

Logi: Övernattning kan ske i skolsalar 3
nätter för 120 kr eller 40 kr/natt. Medtag
liggunderlag.

Tony
Hansson

Övernattning kan även ske på hotell:
First Hotel, Linköping, Storgatan 70-76.
Enkelrum 480 kr/natt, inkl. frukost.
Dubbelrum 370 kr/natt/person, inkl. frukost.

Karin
Ersson

Betalning av hotell sker vid lägerstarten
eller klubbvis före lägret till pg 66 05 65-3.

Endast 600 platser.
Boka i god tid.

Bertil
Bergdahl

Ulf
Bäckström

Ola
Johanson

Jesper
Sohlström

Hans
Brändström

Malin
Bohlin

Anders
Bergström

Ylva
Naeser

Anders
Vannestål

Gästinstruktör

Sofie
Henningsson

Rob Haans
är flerfaldig
världsmästare
i ju-jutsu
Rob Haans
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Jubileumsböcker

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

Styrelser, trycksaker m.m.

Instruktörskurser.

250 kr

250 kr

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

Påsk- och sommarläger.

225kr

Dangraderade.

225 kr

Stilchefen Hans
Gregers ju-jutsu.

250 kr

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

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

Träningsboken.
–
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Detta händer
B-instruktörskurs
29-31/1 2010
i Linköping

Barnsommarläger
30/6 - 3/7 2010
i Oxelösund

Scandic Väst i Ryd, Linköping, 013-495
50 00, 385:--/pers i dubbelrum, 670 i enkelrum. Boka själv. Anmälan till: e-post
anders.bergstrom@ju-jutsu.se senast 18/1
2010. Kursledare riksinstruktör Anders
Bergström 7 dan. 070-555 2 777.

Alla bältesfärger är välkomna. Anmälan
till: Tobias Back senast 8/6 2010 innehållande namn, grad, klubb, ev. matallergi,
telefon till målsman.

15/2 2010 är sista dag för

klubbars betalning och rapportering till SJJF

Dangradering till 3 dan
4/7 2010 i Oxelösund
Anmälan på särskild blankett till Hans
Greger. E-post: kansli@ju-jutsu.se
Anmälan 3/6 2010.

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

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.

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

Sommarläger
4 - 10/7 2010
i Oxelösund

C-instruktörskurs
2 - 4/7 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 vandrahem eller hotell. 13 hemkunskapsplatser
finns att tillgå för egen matlagning. Färdiglagad mat kan beställas dagen före.

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
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Klubblistan
Följande 86 klubbar är anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet och Ju-jutsu Kai.
Alingsås JJK
Avesta JJK
Barkarby JJK
Bjästa JJK
Björkstadens JJK
BK Nord, Gällivare
BK Tomoe, Kiruna
BK Yoi Mullsjö
Bodens Bushido center
Borgholms BK
Borlänge JJK
Borås Ju-jutsu Kai
Budo Höör IF
Bålsta JJK
Båstads BC
Eksjö BK
Emmaboda JJK
Enköpings JJK
Eskilstuna JJK

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

Linköpings BK
Ljungby JJK
Luleå JJK
Lunds JJF
Lödde JJK
Malmö JJK
Malungs JJK
Mora JJK
Mönsterås JJK
Norrahammars JS
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nässjö KSK
Olofströms JJK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå JJK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK

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

Information om klubbarna finns på vår hemsida.

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

www.ju-jutsu.se

Förbundsinfo
Utdelade förtjänsttecken

Nya Viking Cup 2
1/5 2010
på Bosön
Lidingö Ju-jutsuklubb arrangerar Nya
Viking Cup 2 på Bosön. Följande klasser: Orange-grön, blå-brun, svart.
Teknikerna är fastställd och kommer att
finnas på www.lidingojujutsu.se
Hitta en medtävlande och börja träna nu.

Brons
Jonas Eriksson, Linköpings BK
Mattias Arnsby, Linköpings BK
Sunniva Tordin, Växjö JJK
Henrik Björk, Växjö JJK
Mattias Mickelsson, Växjö JJK

2009-10-31
2009-10-31
2009-11-06
2009-11-06
2009-11-06

Silver
Michael Bäckström, Mönsterås JJK 2009-11-28
Guld
Lotta Klang Bergström
Jesper Kedjevåg, Växjö JJK
Staffan Johansson, Mönsterås JJK

2009-10-31
2009-11-06
2009-11-28

Klubbar som utgått
Bygdeå Ju-jutsuklubb har utgått på grund
av upphörd verksamhet.

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

City Ju-jutsuklubb Luleå har utgått gå
grumd av upphörd verksamhet.
Gällivare JJK har utgått gå grumd av upphörd verksamhet.
–
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Ju-jutsuförbundets egen försäljning
för alla medlemsklubbar
Beställ genom Din klubb

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

Systemboken
Trådbunden
Spiralbunden

Kataboken
Spiralbunden

Monboken

Trådbunden
Spiralbunden

Teknisk instruktörshandledning
Trådbunden

KANSLI

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

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

Svenska Ju-jutsuförbundet
rekommenderar

SBI Sport AB, Staffanstorpsvägen 115, 232 91 ARLÖV
Tel: 040-94 88 88. www.sbisport.se
– 32 –

