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Jag anser också att det är viktigt att unga duktiga instruktörer får chansen att vara med och instruera på våra
stora träningsläger. Därför kommer riksinstruktörerna att
få färre lektioner på påsk- och sommarläger till förmån
för de yngre. Vi måste bygga upp en ny generation av
entusiastiska instruktörer som vill förmedla förbundets
tekniksystem och policy. Vi som varit med från början
skall mer och mer fungera som mentorer och förmedla
vår stora erfarenhet till kommande generationer. Det är
utveckling.

Ordföranden
har ordet
Så har det snart gått ett år till och vi har blivit ett år äldre.
Vi har förhoppningsvis även blivit ännu bättre på vår
idrott, ett års träning ger en hel del kunskap och skicklighet och det skall vi ta vara på och vara stolta över.

Vad har då hänt under året?

Som vanligt har det hållits en massa kurser och träningsläger runt om i landet och många av våra medlemmar
har deltagit. För att nämna några arrangemang väljer jag
naturligtvis vårt stora påskläger i Linköping med massor
av deltagare och rolig träning. Här bör nämnas att Stefan
Forsman graderade till 5:e dan med den äran och Ylva
Naeser utnämndes till ny förbundsinstruktör.
På dangraderingen i maj blev det fyra tjejer till 2:a dan,
alla från Lidingö JJK (min klubb). Jag vill även nämna
dangraderingen i Oxelösund på sommarlägret där det
blev inte mindre än nio nya 3:e dan.
Så minns jag sommarlägren i Oxelösund, lika roliga som
tidigare år och jag får inte glömma C-, och A-instruktörskurserna i samband med sommarlägren. Nio nya
A-instruktörer och 20 nya C-instruktörer.
Under hösten har vi, i sedvanlig ordning, haft svartbälteskurs på Bosön och under allhelgonahelgen prövade
Uppsala JJK att hålla träningsläger med ett nytt koncept
för att visa hur bra våra tekniker är i olika situationer.

Vi skall arbeta för att öka antalet medlemmar. Som jag
skrev i förra numret av tidningen behöver vi en bra produkt och det har vi. Då gäller det att föra ut vårt budskap
på ett attraktivt och effektivt sätt. Vårt framtidsprojekt
kommer att fortsätta utveckla hur vi för ut vårt budskap.
Vi har redan nu affischer och trycksaker som klubbarna
kan beställa från vårt kansli. En idé kan vara att göra en
utställning om klubben och ju-jutsu att sättas upp i skolor
och på arbetsplatser. Förbundet kan hjälpa till med tryck
och originalframställning. Syns vi inte finns vi inte. Gör
reklam för verksamheten. Det ger utveckling.
Jag kommer även att arbeta för att få en mer levande
hemsida. Det har jag tjatat om tidigare, det vet jag, men
jag ger mig inte på denna punkt. Det är viktigt att vi har
intressanta och roliga referat och bilder från våra arrangemang. Och de skall komma upp snabbt efter arrangemangen. Det är utveckling.
Jag vill arbeta för att få flera medlemmar att engagera sig
i förbundsarbetet och vara delaktiga i vårt arbete att göra
vårt förbund ännu bättre och effektivare. Vill Du vara
med? Det finns även mycket som kan göras på regional
nivå. Det är utveckling.

Avslutningsvis

Till sist vill jag tacka alla som kämpat i vår verksamhet
på ett fantastiskt sätt. Och då menar jag alla, medlemmar
som funktionärer.

Ett stort tack

För att blicka framåt

Planeringen för påsk- och sommarlägren är redan i full
gång och jag hoppas att vi blir minst lika många som
senast. Dessa läger är ju våra största arrangemang under
året.

God Jul
och
Gott Nytt År

En viktig del i vår strävan att utveckla vår verksamhet
är att samla alla riks- förbunds- och elitinstruktörer och
tillsammans bygga träningsmodeller där vi kan utnyttja
våra väl beprövade tekniker på flera olika sätt. Det är
även viktigt att vi alla har samma inriktning och kunskap
om teknikerna teoretiskt och praktiskt. De tidigare sammankomsterna vi haft har varit mycket givande och så
vill jag att det fortsätter. Det är utveckling.
–
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Kalendarium
DATUM

ARRANGEMANG		

PLATS		

ARRANGÖR

KONTAKTPERSON

SJJF = Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK = Rriksgraderingskommittén. BA = Barnansvarig. UA = Utbildningsansvarig.

2010
DECEMBER
4-5/12
Dangradering 1+2+3 dan

Bosön

SJJF/RGK		

Hans Greger

???

SJJF		

Hans Greger

2011
JANUARI
22/1
Riksinstruktörsträff

FEBRUARI
4-6/2
C-instruktörskurs
Göteborg
SJJF		
11-13/2
B-instruktörskurs
Hudiksvall
SJJF		
12/2
Förlängning av C- och B-licenser Hudiksvall
SJJF		
15/2
Sista rapport- och betalningsdag för klubbarna till SJJF
18-20/2
C-instruktörskurs
Umeå
SJJF		

Anders Bergström
Ulf Bäckström
Ulf Bäckström
Anders Bergström

MARS
13/3

Förbundsårsmöte

?

SJJF		

Hans Greger

APRIL
22-25/4
22/4

Påskläger
Dangradering 4-5 dan

Linköping
Linköping

SJJF		
SJJF/RG		

Anders Bergström
Hans Greger

MAJ
20-21/5

Dangradering 1+2 dan

Bosön

SJJF/RGK		

Hans Greger

JUNI
29/6 - 3/7
29/6-2/7

A-instruktörskurs
Barnsommarläger

Oxelösund
Oxelösund

SJJF/UA		
SJJF		

Hans Greger
Conny Magnusson

JULI
1-3/7
3/7
3-9/7

C-instruktörskurs
Dangradering 3 dan
Sommarläger

Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund

SJJF		
SJJF/RGK		
SJJF		

Hans Greger
Hans Greger
Conny Magnusson

A-instruktörskurs
29/6 - 3/7 2010
i Oxelösund

A-instruktörskursen hålls samtidigt
som barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 7/6
2011.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Hans Greger

C-instruktörskurs
1 - 3/7 2011
i Oxelösund

C-instruktörskursen hålls samtidigt
som barnsommarlägret i Oxelösund.
Anmälan till: Hans Greger senast 7/6
2011.
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Kursledare: Stefan Forsman
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Dangradering
till 1 + 2 dan
20-21/5 2011
på Bosön
Anmälan på särskild blankett till
Hans Greger, Larsbergsvägen 12,
181 39 Lidingö.
Anmälan senast ?/4 2011.

Porträttet
växer upp så snabbt och är man inte
där nu så missar man det för alltid.
Gymmet finns säkert kvar om tio år.

Johan Landgren
Namn:
Johan Landgren

streck på bältet kan man ganska lite.
Allt kan bli bättre.

Ålder:
34 år

Varför började du med ju-jutsu?
Jag såg en lapp vid busshållplatsen
en dag och då låg vår dojo i en skolas idrottssal inte långt från där jag
bodde så jag gick dit. Sen fanns det

Yrke:
Originalare / prepress-mupp
(Reklam, trycksaker och sånt)
Civilstånd:
Sambo och förlovad med Anna. Två
barn. Molly 3,5 år och Otto 2 år
Bor:
Sätra i Stockholm
När började du träna och i vilken
klubb?
Började träna 1993 i Älvsjö ju-jutsuklubb (som då hette Sydväst jujutsuklubb)
Grad:
4 dan ju-jutsu kai
2 kyu judo
Favoritteknik:
Eftersom jag är graderad inom judo
gillar jag att kasta, men det är svårt
att välja. Jag har börjat återupptäcka
många av de tekniker man trodde
att man kunde. Man inser att trots 4

Sommarläger
3 - 9/7 2011
i Oxelösund
Alla bältesfärger är välkomna. Anmälan till: Conny Magnusson senast 10/6 2011.
E-post: conny.magnusson@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.

väl en liten dröm om att få svart bälte
och bli lika cool som Bruce Lee bakom det hela.
Vad gör du förutom ju-jutsu?
Jag slutar jobbet och sen går jag hem
och leker med barnen. Det är ett jättetråkigt svar men så är det. Jag vill
ju träna fem dagar i veckan, gå på
gymmet som man gjort förr i tiden.
Men livet ser inte ut så idag. För fem
år sen hade jag inga småbarn. Dom

Dangradering till
3 dan
3/7 2011 i Oxelösund
Anmälan på särskild blankett till
Hans Greger, Larsbergsvägen 12,
181 39 Lidingö.
Anmälan senast 2/6 2011.
–
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Uppdrag inom ju-jutsun?
Jag är huvudinstruktör i Älvsjö jujutsuklubb. Instruerar barn med
orange bälte och uppåt. Sköter klubbens hemsida och har även hand om
klubbtidningen. På förbundsnivå har
jag fått förtroende att ingå i en grupp
som Tony Hansson är ansvarig för.
Vi tittar på marknadsföring och annat som ska hjälpa förbundet och
klubbarna att öka i medlemsantal.
Hur vill du att vår ju-jutsu ska se
ut i framtiden?
Jag vill ha en framtid där vår ju-jutsu
är det man tänker på när man tänker självförsvar. Vi finns idag, men
väldigt få vet om det. Min pappa säger ibland att jag tränar judo, hallå!
MMA och andra nya kampsporter
får massor av nya medlemmar för att
dom syns och hörs. Vi måste också
synas. I tidningar, på tv, på internet.
Sen tror jag på en ju-jutsu som inte
är så låst vid gradering. Alla ska givetvis gradera precis som idag men
fokus tycker jag ska flyttas från att
folk ska gradera till att folk ska få
en bra träning och bli duktiga på
ju-jutsu, oavsett färg på bältet och
var tekniken finns i boken.
Bästa ju-jutsuminnet?
Det är nog påsklägret 2009 när jag
graderade till 4 dan. Lyckan jag kände då var inte så mycket lycka över
en ny grad utan lyckan över att en
resa var slut. En resa som pågått under ett och ett halvt år. Lycka över att
kunna vara hemma mer med familjen och ställa upp för dom som dom
gjort för mig när jag tränade och tränade och tränade.

15/2 2011 är sista dag

för klubbars betalning och
rapportering till SJJF.

Historia
om sig koncentrerade han sig på att organisera en effektiv administration med vars hjälp han kunde kontrollera
de olika klanförbundens och krigarätternas affärer.

Den historiska utvecklingen av budo, ju-jutsu
Här följer en serie av japansk historia av en av våra mest kunniga på japansk
budohistoria, nu bortgångne Robert von Sandor. Tidigare ordförande och styrelseledamot i dåvarande Svenska Budoförbundet. Artikeln var införd i JutsuNytt nr 2 1976.

Samuraj, vad är det?

I det japanska feodalsamhällets utveckling hade omkring
år 1000 vissa kulturella strömningar börjat göra sig gällande. De kom att lägga grunden till en ny samhällsstruktur som sedan utvecklades och fick fast ställning.
Centralfiguren i detta nya samhälle blev den privilegierade krigaren bushi som i äldre tider var klanens militära
ledare.
Klanhövdingarna behövde inte skatta för sina gods och
hade egen armé som användes både för att erövra mera
jord och för att försvara den som man redan ägde.
Vissa klaner utvecklades till mäktiga krigarätter, och huvudmannen avgav lydnadslöfte till någon hovfamilj eller direkt till kejsaren. På det sättet skyddade de sig mot
statens uppbördsmän. Men staten skyddade dem inte mot
mer privata fiender. Dessa fick de klara av själva.
Därför blev det vanligt att flera krigarätter slog sig samman i ett förbund för att ge varandra ömsesidigt skydd
och stöd. Förbunden hölls samman av gemensamma intressen, ofta äktenskapsband och traditionell vänskap.
Under 1100- och 1200-talen var det vanligt att dessa förbund råkade i strid med varandra oftast genom att ett av
dem, som gynnades av den kejserliga styrelsen, anföll de
andra. När de senare försvarade sig stämplades de som
upprorsmän mot den kejserliga makten.
Situationen kulminerade i att hovadeln – som saknade
all kunskap i krigskonst – började inkalla vasallfurstarna
från deras gods för att med hjälp av deras arméer kunna
försvara sina egna intressen. Vid mitten av 1100-talet
urartade konflikterna till allvarliga sammandrabbningar
mellan två av de starkaste förbunden som understödde
varsin rivaliserande hovgrupp.
Klanförbunden grupperades kring två stora krigarätter
Taira och Minamoto. Bägge gjorde anspråk på att härstamma från kejsarfamiljens sidogrenar.
Taira- och Minamoto-förbunden utkämpade flera mindre
krig med varandra och efter växlande krigslycka krossades slutligen Tairas i en mycket blodig batalj.
Minamoto-ättens huvudman Yoritomo var efter segern
klok nog att ta avstånd från hovet och hovadeln. Han
drog sig tillbaka till sina ärvda och erövrade gods.
Som landets starke man tog han titeln shogun (fritt översatt överbefälhavare), och med den militära makten bak-

Shogunatsystemet
På detta sätt etablerade Yoritomo det första s.k. shogunatet, en militärdiktatur med kejsaren som skuggregent.
Shogunatsystemet bestod sedan ända fram till 1800-talets senare hälft, och de olika shogunerna valdes alltid av
tradition bland Minamoto-ättlingar.
De viktigaste ämbetsverken i Yoritomos militärregim
blev tre enkla ”byråer”, en som kontrollerade de enskilda vasallfurstarnas affärer, en som sysslade med den
centrala förvaltningen och en som fungerade som högsta
domstol.
Dessa centrala ämbetsverk hade sina förgreningar i provinserna, där vasallfurstar utnämndes till ”länsherrar”
och fick sköta sina län och sina gods efter bästa förmåga.
Det gemensamma försvaret av de olika krigarätternas
privata gods stod dock under ledning av en speciell befälhavare inom provinsen, och denne lydde direkt under
shogunen.
Med denna enkla och effektiva organisation kunde Yoritomos militära organisation kontrollera hela Japan.
Den kejserliga ättens prestige hölls levande genom ättens
religiösa funktion (shinto), och skenet av att kejsaren var
Japans härskare upprätthölls under hela feodaltiden.
Kejsaren återvann sin politiska betydelse först efter 600
år av shogunatvälde, när den s.k. Meji-restaurationen
1868 satte punkt för feodaltiden.
Under dessa förhållanden var det naturligt att yrkeskrigaren blev en betydande samhällsmedlem och att buke(krigar-)familjer fick viktiga funktioner.
Krigarens yrke blev ärftligt, han föddes till bushi (krigare) och måste i sin tur leva upp till det ideal han representerade.
En bushi måste ha spartanska dygder, ha självdisciplin
förvärvade genom asketiska övningar, vara fysiskt och
psykiskt uthållig, likgiltig inför lidande och död även om
det gällde honom själv och han måste vara osjälvisk och
lojal.
Denna krigiska idealgestalt blev en förebild för varje
japan. Samtidigt med den sociala och politiska utvecklingen började även nya vindar blåsa inom den japanska
buddhismen.
I den nya filosofin fann krigarklassens medlemmar plötsligt svar på sina speciella frågor i den mån de hade religiös anknytning. Buddhismen i dess vanliga form var för
dem otillfredsställande, eftersom den inte accepterar krig
och förstörelse.
Den nya buddhistiska åskådning, som kom till Japan un-

–6–

Historia
der slutet av 1100-talet, kallades zen. Huvudprincipen i
läran var att människan genom extrem fysisk disciplin
skulle söka sig fram till en intuitiv insikt om tingen och
livet.
Mycket snart blev zen krigarens filosofi. Den försåg honom med en solid grund, på vilken han kunde bygga upp
sitt liv. Zen gav honom dessutom prestige och inflytande
och bidrog till att ge självmedvetenhet och karaktärsstyrka, egenskaper som blev bushis främsta kännemärken.
De följande århundradena fram till 1500-talet präglades
av ständiga inbördeskrig som alla gick ut på att befästa
enskilda klanförbunds maktställning.
Genom de ständiga krigen växte krigaradeln mycket
snabbt, och snart blev det uppenbart att det var omöjligt
att basera den centrala styrelsen på personliga lojalitetsband mellan shogunatet och länsherrarna.
Det var nödvändigt att finna nya former för den politiska
organisationen.
Daimyosystemet
Under 1500- och 1600-talen skapades därför från varandra skarpt avgränsade feodala enheter i stället för storgodssystemet som hade administrerats av klanhövdingar.
De nya enheterna var mindre än de tidigare storgodsen,
och de styrdes av utnämnda storvasaller som kallades
daimyo (stora namn).
Dessa hade lydnadsplikt gentemot shogunen, och skaran
av bushi i provinsen underställdes deras direkta kommando.
På detta sätt indelades hela landet i ett stort antal, av
varandra oberoende feodalprovinser. Krigarklassen sögs
upp i en lägre aristokrati av militära och administrativa
tjänstemän inom provinsens förvaltning.

I detta samhälle utgjorde bönderna systemets ekonomiska ryggrad samtidigt som de fungerade som försvarsreserv.
Ieyasu Tokugawa – den förste shogunen av Minamotoättens Tokugawagren – skapade slutligen under första
hälften av 1600-talet ett samhällsskick som sedan blev
bestående ända fram till Meji-restaurationen, då den moderna tiden i Japans historia tar sin början.
Ieyasu bibehöll provinsindelningen och systemet med
daimyoer, men han beskar länsherrarnas självständighet
och centraliserade framför allt den militära förvaltningen.
De nya ämbetsmännen rekryterades enbart från krigarklassens olika befälsnivåer, och för att öka den politiska
stabiliteten inriktade sig Tokugawaregimen på att stärka
det sociala klassmedvetandet. Det bildades ett hierarkiskt
system med skarpa gränser mellan olika samhällsklasser, där krigarklassens medlemmar – som började kallas
samurajer – intog en privilegierad ställning.
Fortsättning följer i nästa nummer.

På detta sätt förlorade bushi sin självständiga roll i politiken, och stora förband av vanliga fotsoldater, ashigaru,
som inkallades från byarna började ersätta adelsmännen
i hären. Ur militär synpunkt blev gränsen mellan bushi
och ashigaru allt mer diffus, eftersom många medlemmar av de gamla krigarätterna sjönk ned i bondeståndet
samtidigt som bönderna i krigstider kunde kämpa sig
upp till nyckelpositioner.
Daimyos små ”riken” var väl organiserade. Titeln och
ämbetet var ärftliga på fädernet, och bäraren var enväldig härskare i sin provins. Han hade sin egen administration bestående av ämbetsmän och officerare och han var
den högsta myndigheten.
Av naturliga skäl var en daimyo särskilt intresserad av att
utveckla en så bra och effektiv militär organisation som
möjligt inom sin provins. Den lokala makten låg hos den
som kunde ställa upp det största antalet beväpnade män.
Vissa daimyo blev med tiden mycket mäktiga och härskade över flera provinser.

–

Samurajen var en yrkeskrigare. Hans rustning var konstruerad för rörlig strid såväl till häst som till fots.
Bilden visar en generals rustning från början av 1600-talet då
Ieyasu Tokugawa kämpade om maken vid Sekigahara där den
japanska historiens mest blodiga batalj ägde rum.
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Knatteträning

Nya knattar
i Hudiksvall
Lyckad satsning på nya medlemmar i
Glada Hudik!
Efter att ha läst Soke Hans Gregers ”Ordförande har ordet” i senaste Ju-jutsu Kai tidningen där han skrev om
hur stora nybörjargrupperna kunde vara på slutet av det
glada 70-talet så tänkte jag att jag kanske ska skriva och
berätta hur vi har vänt en nedgående medlemstrend i Hudik. Dessutom ligger det här i linje med vad framtidsprojektet handlar om!
Vi har tidigare haft knatteträning (7-8 åringar) för några
år sedan men i brist på instruktörer var vi tvungna att
lägga ner den.
Våren 2009 funderade vi i styrelsen på hur man skulle
vända den negativa medlemstrend vi haft de senaste åren
(precis som många andra klubbar i landet). Vi beslutade
oss för att åter igen göra en satsning på knatteträning för
att få en bra bas att stå på inför framtiden. Så här gick vi
tillväga när hösten 2009 närmade sig. Vi formulerade ett
informationsbrev som vi skickade ut till klassföreståndarna för år 1-2 på sex stycken skolor. Brevet gick ut

veckan innan eleverna började skolan. När de fått brevet
så kontaktade vi klassföreståndarna per telefon och kom
överens om en tid att träffa barnen. Första skolveckan så
träffade vi då klass 1 och 2 ute på deras skolor. Vi försökte göra så att vi var tre stycken, en som kunde berätta
lite och två som hade gi på sig och visade lite ju-jutsu i
klassrummet. Efteråt så delade vi ut infopapper till de
barn som var intresserade. En vecka senare hade undertecknad som var instruktör för knattarna ca 40 nya knattar som glatt tränade ju-jutsu! Vilket lyft!!! I höstas gjorde vi om succén och det lyckades minst lika bra denna
gång med drygt 40 nya knattar på ju-jutsu mattan. Detta
gör ju att vi bygger underifrån när vi rekryterar nya barn
(9-13år) till klubben. Nästa år (vi tycker det är lagom att
göra detta en gång per år) så funderar vi på att göra om
detta för de lite äldre barnen kanske i år 4-5.
Hoppas detta ger någon i ju-jutsu Sverige lite idéer om
hur man kan gå till väga med att rekrytera nya knattar/
barn till klubben.
Nu utmanar jag andra klubbledare i Sverige till att dela
med sig av sina idéer till andra i Sverige via Ju-jutsu Kai
tidningen!
Tillsammans är vi starka.
Väl mött på nåt läger!
Riksinstruktör Ulf Bäckström
Foto: Görel Groos
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Nostalgi

Nostalgisidorna
med Hans Greger
Så var det 1977
År 1977, sju år efter starten för stilen Ju-jutsu Kai,
skedde några noterbara händelser. EJJF bildas,
största sommarlägret, första B-instruktörskursen
hålls, karateläger i London och icke minst det fantastiska vildmarkslägret.
Jag fick äran att få vara med och bilda Europeiska Jujitsu Federationen (EJJF) vid ett möte i Rom, Italien.
Det var Sverige, Italien och dåvarande Västtyskland som
skrev under bildandet av EJJF. De första åren fram till
1984 var jag svensk delegat för att sedan bli ordförande i
EJJF:s tekniska kommitté fram till 1987.

Hans Greger, Sverige, och Peter Nehls, Västtyskland skriver
under certifikatet för bildandet av Europeiska Ju-jitsu Federationen 1977.

1987 bildades Internationella Ju-jitsu Federationen
(IJJF) och jag flyttade med och var ordförande i dess tekniska kommitté fram till år 2000 då jag tröttnat på att
flyga runt och titta på en massa flygplatser och hotell för
att hålla möten.

Den första B-instruktörskursen hölls på Bosön med 10
deltagare och med mig som kursledare. Därefter blev det
ytterligare 35 B-instruktörskurser för min del.

Sex medlemmar från BK Budokwai åkte till London på
karateläger och graderade till gult bälte i karate.

–

För fjärde gången hölls sommarlägret i Maserhallen,
Borlänge. Det var 76 deltagare från 14 klubbar vilket var
det största antalet deltagare från starten 1970. Instruktör var jag själv med hjälp av Ingemar Sköld och Björn
Hornwall.
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Nostalgi
Oj, vilket äventyr 1977
Denna artikel var införd i Jutsu-Nytt nr. 5 1977.
Under en vecka i september fick nio man uppleva ett fantastiskt vildmarksäventyr. Man vandrade, paddlade kanot och flög helikopter. Vädret bjöd på sol, storm, regn,
hagel och åska, värme och kyla (frost på nätterna). Man
sov i vindskydd och lagade mat i jägarkök. Kort sagt
man levde i naturen och upplevde naturen. Detta hände
i Värmlands norra skogar. Vi hade länge planerat detta
fantastiska äventyr. Utrustning provades veckor i förväg
för att det inte skulle uppstå några problem såsom skoskav eller att en ryggsäck skulle gå sönder m. m. Vi hade
till och med provsprungit 5 km med 15 kg ryggsäck och
med stora marschskor. Själv stod jag för bästa tid på 26
minuter men de andra kom straxt efter.
Nu hade vi i alla fall samlats i Alvik denna måndagsmorgon kl 07.30 den 12/9 1977 för att packa de sista
gemensamma prylarna , vindskydd , yxor, jägarkök, mat,
rep, mera mat och en massa annat. Bussfärden gick i
hemlighetens tecken. Vi åkte i en helt förtäckt buss så att
vi inte skulle se vart vi åkte, spekulationerna avtog efter
en timme, det var bara jag som visste vart vi skulle. Väl
framme lastade vi mera mat i vår packning, som nu uppgick till dryga 25 kg. Alla dessa kg registrerades naturligtvis omedelbart i våra ben då vi startade vår vandring
med att rusa upp för ett av de högsta bergen i trakten.
Utsikten och tröttheten lyste med sin närvaro på toppen
av nämnda kulle. Vi gick vidare, åt lunch, gick vidare,
plåstrade om fötter, gick vidare och fram till vårt första
mål kom vi först heltrötta efter flera mils marsch kl 23
samma dag. Nio fumliga fick otroligt nog upp vindskydd
och ordnade nattläger på kort tid. Efter sen middag sov
alla ovaggade .
Morgonsolen strålar och jagar frosten från marken och

Äventyrarna på väg. Fr.v. Björn Hornwall, Anders Bengtsson,
Robert Aschberg, Hans Greger, Bertil Bergdahl, Lag Stråhle,
Mark Aschberg och Christer Ringblom. Fotograf är Leif Warbrandt.

en behaglig stämning infinner sig bland de nio nyvakna.
Tvättning, frukost, packa och så iväg på vandring igen,
kilometer efter kilometer. Nu har dessvärre skavsår och
blåsor börjat göra sig gällande för en del av oss. Raster
blir allt vanligare och längre och kängorna åker av och
på i ett. Här insåg jag att vi aldrig skulle hinna i tid till de
i förväg bestämda platser som jag planerat och det gavs
inte möjlighet att missa dessa platser med en enda minut. Är man på en liten landsväg i norra Värmland med
många mil till närmaste ort är det ont om möjligheter att
lösa vårt förseningsproblem.
En marschledare
måste dock ha
packat ned en gnutta tur i ryggsäcken,
så jag fixade en
buss som körde oss
några mil så vi kom
ikapp programmet.
När vi lämnat busHans Greger ordnar frukost vid vind- sen var det dags
att slå läger igen.
skyddet.
Denna gång i någorlunda dagsljus, så det gick lite lättare nu.
Med god vana från vildmarksstrapatser som jag har,
placerade jag alltid vår grupps vindskydd så att det inte
blåste in i det. Den andra gruppen hade denna gång missat den detaljen med följd av att det inte bara blåste utan
regnade rakt in i deras vindskydd. Genomblöta lär de
5 (Björn, Robban, Leif, Anders och Christer) ha krupit
längre in i skyddet och sovit vidare. Vi 4 (jag, Mark,
Bertil och Lag) sov torra hela natten. Denna morgon var
ganska lik den förra.
Jag gick en timme före de andra för att reka. Via radio
uppehöll vi kontakten. Det serverades ett mycket kraftigt
åskväder med alla tillbehör under en timmes tid, men sedan någorlunda vackert väder resten av dagen. På eftermiddagen sammanstrålade jag med den
övriga skocken och
delade ut proviant
som jag skaffat i en
affär i närheten.
Vi befann oss vid
stranden av den
vackra Klarälven.
Det var bara jag Hans Greger och Mark Aschberg.
som visste att vi var
på väg efter några kanoter när vi vandrade utefter stranden. Efter att ha burit kanoterna några 100 meter ner till
vattnet satt vi nu i dessa med packning och allt. För en
del var det första gången i en kanadensare men efter en
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kort stund upphörde vinglandet och kanoten flöt raskt
framåt med säkra paddeltag. Vi hann några km innan det
var dags att slå läger ännu en gång. Det var svettigt att
vandra i skogen, så vi drack naturligtvis KLAR 2 vid

Här sjösätts kanoterna efter nattens vila. Det kan vara svårt
ibland när älvstranden är tvärbrant och 5 meter hög och består av bara sand.

varje paus. Wallco Sport AB hade skänkt oss både flaskor och Klar 2 till detta tillfälle vilket vi tackar för.
Torsdagsmorgonen var kall och rå, men en ansträngd sol
kämpade för att göra det behagligare för oss. Den andra
gruppen (del 5) hade startat mycket tidigt denna morgon
och var långt före oss. Vi fick senare kontakt med dem
via radio. Vi paddlade hela dagen nerför älven och vädret
bjöd på kuling, hagel, sol, regn, och kyla. Vi paddlade
dock vidare. Denna dag inregistrerades åsynen av ett st
bäver samt en utter. Senare även en skock får (sådana
med ull) andra gruppen må förlåta mig. Vi hade lång väg
att paddla och vi fick leta lägerplats i mörkret vilket var

Ilastning för flygning.

mycket svårt. Vi fann dock en till sist.
Där hölls en genomgång på kartan om dagens vägval
och rastplatser. Allt var noggrant planerat. Denna morgon (fredag) var det vår grupp (de 4) som var snabbast
uppe. Efter 100 m paddling passerade vi den andra gruppen som i lugn och ro stod och tvättade sig i det kalla
älvvattnet. När de fick se oss blev det en väldig aktivitet
i gruppen, och de gjorde sig klara för avfärd på några minuter för att inte komma för långt efter oss. Även denna
–

dag blåste det kraftigt och (de 5) utnyttjade detta till att
segla med kanoterna. Man satte upp en pressening på
paddlarna som segel. Till detta hör att de hade gjort en
katamaran av sina två kanoter, och under färden lagades
det mat och kaffe ombord. Vi i vår grupp paddlade som
vanligt hela vägen. Det var Mark och jag som kom först
fram till slutmålet för kanotfärden med Lag och Berra i
kölvattnet. Vi hittade en bra plats på land att lämna våra
åkdon, vilka senare skulle hämtas av uthyraren. Det mest
minnesvärda ansiktsuttrycket på denna vecka svarade
Lag för när jag sa att vi skulle nu bara vänta några minuter så kommer en helikopter och hämtar oss . Lag trodde
inte på detta, inte ens när jag vinkar åt den inflygande
maskinen, inte ens när den hade landat. Antagligen tyckte Lag att det var normalt att jag vinkar åt helikoptrar i
Värmland den här årstiden.
När vi nu började lasta in våra packningar i maskinen
inträdde ånyo en oförglömlig min i Lags redan tidigare
glada ansikte. De andra (de 5) kom precis runt älvkröken
för att se vår grupp försvinna upp i skyn med nämnda
helikopter. Jag såg inte deras ansikten men de lär ha lyst
med förvåning. När vi var avsläppta hämtade helikoptern
de andra. Den hoppade en del i den byiga vinden och
enligt uppgift lär Christer vid tillfälle bitit Leffe i axeln,
(det var trångt i maskinen). Efter flygäventyret var det
dags att efter en snabb måltid vandra vidare. Vi befann
oss nu i Dalarna på en liten väg. Efter någon mil gick vi
in i skogen på kompasskurs mot kvällens nattläger. Väl
framme ordnade vi en mysig lägerplats och fixade mat.
50 m från oss gjorde (de 5) likadant.
Denna sista morgon vaknade vi ganska sent och tog det
lugnt. Alla trodde att vi skulle komma hem på söndagen
men jag hade andra planer. När vi hade brutit upp var det
bara någon km kvar att gå till den plats jag hade bestämt
med bussen. I väntan på bussen övade vi oss att hantera
en livräddningslina som varje grupp hade. När väl bussen kom visste de andra inte att vi skulle fara direkt till
Alvik och vår dojo . När vi kom fram var det gemensam
vård av all utrustning som vi hade med oss. Efter att allt
var rent och torrt, började vi ett träningspass och sprang
en runda utanför dojon och gjorde styrkeövningar och
kasttekniker på en gräsmatta. Rena och nyduschade for
vi i taxi hem till mig på Lidingö där Eva och Monica
hade ordnat en bit mat åt oss hungriga äventyrare. Det
var svårt att spåra några rester efter denna första måltid
vid dukat bord efter en vecka i skogen. Nöjda och belåtna skiljdes vi vid midnatt
med ett härligt minne för livet.
Hans Greger
Finns det några som vill göra om denna strapats idag
????
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Kurser
Nya barninstruktörerna

Barninstruktörskurs
i Uppsala
Barnkurs i Uppsala 25-26 september 2010.

Helene Lettesjö
Karl Brehwens
Lars Gradin
Karolina Härnvall
Maria Nöremark
Kim Ridel
Didrik Andersson
Anna Stenström
Ulrika Bremer
Mattias Matsson Frost

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

Uppsala JJK
Kista JJK
Uppsala JJK
Södertälje JJK
Uppsala JJK
Malmö JJK
Södertälje JJK
Linköpings BK
Södertälje JK
Mora BK

Den sista helgen i september var det dags för barninstruktörskurs med Tobias Back som kursledare. Kursen hölls i Uppsala och
det var en erfaren grupp
som samlades på lördagen, vilket resulterade i
ett snitt på 1,2 dangrader
per deltagare. Ungefär
hälften hade flera års erfarenhet som moninstruktörer och hade kommit för
att uppgradera sin licens,
bland de övriga hade de
flesta åtminstone varit
hjälpinstruktörer i mongrupperna. Detta, tillsammans med Tobias Backs
genomgångar, bidrog till
väldigt bra diskussioner
och erferenhetsutbyten
om allt från hur man förklarar balansbrytning för
en nioåring ”uke ska vara
böjd som en ostkrok”, Nya barnlicenser. Bakre raden: Helene Lettesjö, Karl Brehwens, Lars Gradin, Karolina Härnhur man behåller barnens vall, Maria Nöremark, Kim Ridell.
uppmärksamhet, till hur Främre raden: Tobias Back kursledare, Didrik Andersson, Anna Stenström, Ulrika Bremer, Matman ska förhålla sig till tias Matsson Frost.
föräldrar som har tendenser att bli ”fotbollsföräldrar” och coacha på ett negativt sätt från mattkanten.
Vi konstaterade alla att bra instruktörer med fördel
”stjäl” så mycket tips och idéer från andra duktiga
instruktörer som man någonsin kan och kursen gav
möjlighet till just detta.
Med vänliga hälsningar
Maria Nöremark

Licensförlängning
Jonas Egehult
Rolf Eriksson
Ludvig Johansson
Rickard Sundin
Pop Qvarnström
Elin Thörnblom
Anna Gustafsson

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

Uppsala JJK
Uppsala JJK
Uppsala JJK
Uppsala JJK
Uppsala JJK
Uppsala JJK
Västerås JJK

Licensförlängning. Bakre raden: Jonas Egehult, Rolf Eriksson, Ludvig Johansson, Rickard Sundin, Tobias Back kursledare.
Främre raden: Pop Qvarnström, Elin Thörnblom, Anna Gustafsson.
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Instruktör och elev

Cirkeln är sluten – eller kraftcirkeln är
nådd
Eleven blev lärare och läraren blev återigen elev. Det hela
låter lite som en klyscha taget ur en roman men egentligen i detta sammanhang är det sanning med historia.
För 16 år sedan fick Köping en ny tränare som skulle
pröva sina vingar och inte helt ovanligt började man instruera i en barngrupp. Denna tränare var inte helt okända
Ulrika Bremer. Hennes första elev blev den då 11-årige
Tobias Back. Ulrika gjorde en mycket god men kortvarig
insats i barngruppen och det skulle dröja några år innan
hon gav sig på instruktion för barn igen. Om det hade
något med eleven att göra ska förbli osagt.
Tobias lyckades efter några år återigen få Ulrika att instruera tillsammans med sin man under Monsterlägret
och kanske var det där hon började fundera på att gå en
barninstruktörskurs. Hur som helst så valde Ulrika att
efter 16 år ta steget att fördjupa sina kunskaper och bli
barninstruktör. Ni kan ju bara gissa vem som var instruktör och kursledare!? Jo, precis! Hennes första elev och
numera barnansvarig i förbundet -Tobias Back.
Så här säger Tobias om Ulrika: Jag minns henne som en
snäll och försiktig tränare som redan då var väldigt duktig. Idag är Ullis en instruktör som har en enorm erfarenhet och med den är med och utvecklar ju-jutsusverige.

Ulrika Bremer och Tobias Back med den slutna cirkeln.

Det har både varit kul och en ära att få vara elev och
kursledare men viktigast är nog vänskapen som utvecklats genom ju-jutsun.
Så här säger Ulrika om Tobias: Hela barninstruktörskursen satt jag och kände mig lite stolt över att det är ”min
lilla Tobbe” som är sådär erfaren, duktig och påhittig och
framför sin kunskap med engagemang och pondus. När
jag började instruera honom var jag 18 år och han en
liten skrutt. Nu har vi samma grad, jobbar tillsammans
på förbundsnivå och umgås som vänner. Det måste vara
något som skulle göra vilken instruktör som helst glad
och stolt!

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.
–
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Svartkurs
på Bosön
Den sedvanliga svartbälteskursen på
Bosön hölls den 9-10/10 2010.
En kul helg på Bosön
Den 9-10 oktober 2010 tog många av oss chansen att
vidga vår ju-jutsu vyer och utöka vårt kunnande på årets
svartbältekurs.
Vi var dryga 45 stycken från Lödde i Skåne till Luleå
som samlats för att under instruktion av Bertil Bergdahl
och Anders Bergström få årets drill i hur ju-jutsu ska göras. Temat detta år var vad vi i RGK, av någon anledning, tycker är lite mindre bra under dangraderingarna.
De vi fick möjligheten att bli bättre på var slag, spark
och blockering, där både teknik och attityd var viktiga
ingredienser. Vi gick vidare med katami waza, randori
med samma inriktning på teknik och attityd. En återkommande programpunkt är graderingsbedömning, där
diskussionerna deltagarna emellan är jätteviktiga och ger
mycket bra tankar, både för den egna utvecklingen såväl
som i instruktörsrollen.
Då förbundet under året har haft tävling i arbetsplanen,
så fanns det självklart med på programmet. Med utgångspunkt från teknikvalet på Viking Cup så gick vi igenom

Mimi Widerberg kastar Henrik Andersson.

David Gülger tränar framåtfall.
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Bertil Bergdahl instruerar.

blå-brun programmets sex tekniker. Tittar du på utformningen av tävlingsreglerna så inser du snabbt att det är
lätt att börja tävla. Det är också roligt att på ett enkelt
sätt ändra målet för sina graderingstekniker. Så ta kontakt med kansliet och be att få förslaget på tekniker från
Viking Cup och träna in dessa med tävling som mål. Ta
sedan samma tekniker och kör de som kata och randori.
Eftersom det under svartbälteskursen även finns möjlighet till förlängning av instruktörslicenser, så fanns det
några teoripass där vi bland annat diskuterade träningsplanering.
En stor förtjänst med svartbälteslägret är möjligheten att
få träna med andra svartbälten, men även de diskussioner
klubbledare emellan som pågår mellan passen och under
kvällen. Så håll utkik på hemsidan efter nästa svartbältesträff, så just DU kommer ihåg att anmäla dig och inte
missar denna roliga helg.

Förlängda A-licenser
Claes Alingsjö		
Henrik Andersson
Mattias Arnsby		
Ami Eriksson		
Susanna Fredriksson
Håkan Hesselgren
Staffan Johansson
Lars Karlsson		
Kent Lannerstedt		
Anders Lundin		
Sven Olinder		
Agnetha Ruuth		
Mimi Widerberg		
Per Wiklund		

Förlängda B-licenser
Sanna Dahlberg		
Tomas Persson		

Anders Bergström.
Anders Bergström visar Mimi Widerberg.

Agnetha Ruuth lägger
ner Mimi Widerberg.
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Alingsås JJK
Kalmar BK
Linköpings BK
Luleå JJK
Örebro Budo
Upplands Bro JJK
Mönsterås JJK
Eskilstuna BK
Örnsköldsvik JJK
Timrå JJK
Lund JJF
Luleå JJK
Lödde JJK
Eskilstuna BK
Luleå JJK
Sandviken B&K

Kurser
Kursen slutade i dur, då samtliga godkändes med mycket
luft under ribban. Grattis alla och tack för en rolig och
givande helg.

C-instruktörskurs
på Lidingö

Stefan Forsman

C-instruktörskurs på Lidingö 19-21/11
2010 gav 11 nya C-instruktörer
Sedan många år tillbaka är det tradition att hålla
C-instruktörskurs på Lidingö precis utanför Stockholm. Så även i år, men platsen var ny: Svenska
Ju-jutsuförbundets kansli. En annan nyhet var att det anmäldes fler deltagare än det fanns platser.
Kansliet visade sig passa utmärkt som konferenslokal.
Ett öppet fönster gjorde dessutom att deltagarna fick i sig
det syre de behövde för att hålla sig vakna under de tre
dagar som kursen pågick. Den praktiska delen av kursen var förlagd till Larsbergskolans gymnastiksal, den
sal som Lidingö Ju-jutsuklubb normalt huserar i under
veckorna.

Kursledare Stefan Forsman instruerar ude osae.

En ytterligare fördel var att soke Hans smög runt i kulisserna med ett halvt öra riktat mot konferensrummet
för att försäkra sig om att allt gick som det skulle. Undertecknad är förövrigt övertygad om att när nödvärnsblocket avhandlades var betydligt mer än ett halvt öra
engagerat…

Nya C-instruktörer
Kenneth Henningsson
Gudrun Henningsson
Marcus Nilsson
Christian Agurell
Rikard Brink
Thérèce Bonnier
Håkan Johansson
Adrian Rågberg
Johan Nikula
Erika Wiklund
Oscar Mattson
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2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
1 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu
2 kyu

Forshaga JJK
Forshaga JJK
Forshaga JJK
Forshaga JJK
Oskarshamns JJK
Täby JJK
Tanums JJK
Lidingö JJK
Lidingö JJK
Barkarby JJK
Barkarby JJK

Kurser
Det har sina fördelar att inte vara så många. Jag upplevde
som kursledare att vi hann med betydligt mer av diskussion och samtal än vad man brukar hinna. Det verkar
kursdeltagarna också ha uppskattat efter vad som framgick av utvärderingarna.

Barninstruktörskurs
i Nybro
Också en liten barnkurs mitt i allt annat!
20-21/11 2010.
Vi skulle varit i Höör men det blev Nybro. Tillsammans
med både bältesläger och danläger!
Med tanke på att vi alla sånär som på en fanns inom samma sexmilaradie så blev ju det både bekvämare och billigare. Thord från Mullsjö hade GPS så även han lyckades
ta sig till lilla Nybro utan problem.
Fem deltagare på en barnkurs är den minsta barnkurs jag
någonsin haft. Men alternativet att ställa in denna gång
var inte aktuellt. Vi såg till att köra kursen under små
och förenklade omständigheter så det hamnade inte långt
från ett ekonomiskt nollresultat.

Vilket privilegium det är att få var utbildare och få träffa
så många ambitiösa instruktörsaspiranter från alla möjliga klubbar. Och så olika det kan se ut med förutsättningarna och därmed lösningarna på olika håll.
På denna kursen hade vi med oss Sunniva och Therese
från Växjö. En ganska stor klubb med många knattar och
barn. Från Kalmar kom Jimmy som varit med på många
barnläger som ledare. Kalmar är den klubben som ”tagit över” det anrika Oktobermonet med sitt årligen återkommande höstläger för barn. Mullsjö och Mönsterås är
mindre klubbar där verkligheten är att de barn man har,
har man oftast i en och samma grupp oavsett grad. Det
kan liksom inte bli på mycket annat vis. Beundransvärt
av Thord respektive Martin att varje vecka ställa sig på
mattan och genomföra träning med så blandade grupper.
Det kändes bra att utan tvekan efter genomförd kurs
kunna godkänna alla fem. Jag hade i och för sig inte
väntat mig något annat. Kravet för att bli
godkänd på barnkursen är att man utöver
det teoretiska provet
skall visat aktivt deltagande i både de teoretiska lektionerna och
på praktikpassen. Det
gjorde sannerligen detta gänget. Inte bara för
att de var få utan säkert
för att de var just det de
var. Jutsukas med en
vilja att dela med sig
av sina kunskaper och
sprida vår stil.
Tack ska ni ha alla kursdeltagare och tack till
Nybro JJ som lät oss
trängas med bältes- och
dan-läger. Ett extra till
Janne som fixade kaffe.
Du är verkligen en tillgång för vår klubb och
då tänker jag verkligen
inte bara på kaffe. Men
gott var det!
EmmaJohan

–

17 –

Läger

Graderingsläger
i Nyköping

10 – 12 varefter det var dags för en välbehövlig lunch.
Tips och råd inför en dangradering
Klockan 13:00 (eller egentligen 13:15 ungefär) var alla
återsamlade i dojon för att få lite visdomsord från Bertil
och Anders om hur man laddar upp inför en gradering.

Graderingsläger i Nyköping
den 18/9 2010.
Alla vi som har testat till en dangrad vet vilket hårt arbete
som ligger bakom. Man tränar hårt, svettas, får träningsvärk och funderar ständigt över vad man egentligen håller på med. För en inbiten ju-jutsuka är svaret enkelt: För
att det är så förbaskat kul att träna ju-jutsu.
Första träningen
Det var ett drygt tjugotal personer som anlände till Nyköpings nya dojo för att ta lärdom av Bertil Bergdahl
och Anders Bergström. Efter välkomnandet förklarade
man hur lägret var uppbyggt. Lägret hade inte några hållpunkter eller något schema, vi som var där tränade på det
vi behövde träna på. Vi som tränade hade som avsikt att
ta en ny dangrad (förutom de som agerade kastdockor
förstås). Bertil och Anders skulle cirkulera bland oss som
tränade och ge oss feedback på våra tekniker för att på
så sätt förbättra vår träning och våra tekniker. Efter en
gemensam uppvärmning så satte vi igång att träna, var
och en på sitt vis. De flesta av oss tränade först mellan

Planering är ett viktigt moment inför en gradering. Boka
in graderingen i god tid, sätt ett datum och jobba mot det
datumet. Det är också viktigt att betala in graderingsavgiften senast en månad innan graderingen, helst tidigare
eftersom det ibland kan vara många som söker till en gradering. Träna in teknikerna så de sitter bra är väl en självklar regel. Ett halvår innan graderingen bör teknikerna
sitta ordentligt. Det är också viktigt att man förstår hur
och varför teknikerna fungerar. Så småningom upplever
man en viss känsla när man har gjort tekniken korrekt,
försök sedan att sträva efter den känslan i varje teknik.
Ett annat bra tips är att låta höggraderade titta på dina
tekniker lite då och då. Låt dom ge sina kommentarer,
skriv anteckningar och öva på vad som behöver övas på.
Boka in en provgradering med någon högt graderad som
ger ytterligare tips. Tänk på att lägga provgraderingen
2 – 3 månader innan graderingen. Då har man tillfälle att
hinna ändra på de misstag som man gör. Se gärna till att
få ett protokoll på graderingen också så du kan se noga
på papper vad du behöver träna på.
En dangradering är en stor belastning för kroppen och
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därför behöver du ladda upp ordentligt inför detta. Kondition, styrka och rörlighet är tre saker som bör vara bra.
Ett tips är att i god tid löpträna och då speciellt intervallträning för att förbättra konditionen. Styrketräning är
också bra att varva med.
När det gäller kosten är det alltid viktigt att äta god och
sund mat i kombination med bra träning. Tre timmar innan graderingen bör man äta en måltid med långsamma
kolhydrater för att ha gott om bränsle. Till graderingen
bör man ha skaffat snabba kolhydrater som frukt eller
annat. Det är viktigt att snabbt kunna ladda upp batterierna för att få lite extra energi när det krävs. Det är
givetvis också viktigt att dricka ordentligt under träning
och gradering.
När graderingsdagen närmar sig är det viktigt att känna
efter: Är jag redo för detta? Om man inte skulle vara det
är det inga problem att ställa in graderingen om man hör
av sig innan graderingen. Ring till Hans Greger och berätta läget så får man ha pengarna innestående. Berättar
man inget så går pengarna till graderingen förlorade.
På graderingsdagen ska man kunna gå upp på mattan
med högburet huvud och känna sig stolt och glad över
att det är dags att visa vad man går för. Det är också viktigt att innan graderingen vara mentalt förberedd och inställd på att det här kommer att gå vägen. Om det skulle
vara så att någon teknik går fel på graderingen, gör ändå
tekniken färdigt och håll masken. Det kan ju vara så att
RGK inte tittade just när du gjorde fel. Dessutom blir
man inte underkänd på grund av ett litet fel, det är viktigt
att tänka på.

Träningsläger
i Kalmar
Träningsläger i Kalmar 25-26/9 2010.
Så var det dags igen! Läger för de tre duktiga instruktörerna Ola Johansson, Johan Halvardson och Jonas
Mokvist. Vi i Kalmar kunde glädja oss åt att många av
våra nybörjare vågade sig ner för att lära sig nya ting och
det har de inte behövt ångra.
Stämningen var på topp hela helgen och våra ärade instruktörer bjöd på en trevlig blandning tekniker, både sådant som fanns med i systemet förr om åren och varianter
på det som finns med idag.
Trots att vi bara blev 17 deltagare så måste jag säga att
det var en riktigt lyckad helg. Alla tog i och jobbade på
hårt och Halvardson bjöd på lite överraskningar som
innebar akrobatik och smidighet.
Sammanfattningsvis kan jag kort och gott säga: Vi hade
superroligt!

Ha en coach tillgänglig som servar med goda råd, stöttar,
tittar och servar med dricka och liknande. Risken är stor
att man blir nervös innan graderingen och då inte tänker
på allt. Coachens uppgift är då att sporra en, serva med
vätska och ge goda råd under graderingen.
Mer träning
Efter alla dessa värdefulla tips och tankar kring kommande dangradering var det dags för fortsatt träning på
tekniker och goda råd från Anders och Bertil. Jag och
min kastdocka åkte ifrån Nyköping runt 16:30 med
mycket erfarenhet, idéer, tips, goda råd och inte minst:
träningsvärk. Återigen funderade man över varför man
utsätter sig för sånt här. Svaret var detsamma: För att det
är så förbaskat kul att träna ju-jutsu.
Tack Anders och Bertil för ett bra tillfälle att få träna för
er!
Over and out
Jimmy Petersson
–
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de dagen som ett lyft i deras ju-jutsukunskaper, vilket
glädjer oss alla.

Träningsläger
i Örebro

Därmed vill örebroklubben tacka Ola för en härlig dag
med mycket inspiration och skön smärta som gör kroppen gott. Nu ökade suget på mer ju-jutsu, härligt.
David Gülger

Fart och fläkt-läger i Örebro!
Söndagen den 24 oktober 2010 var det dags för lite fart
och fläkt i dojon i Örebro. Klubben gästades av riksinstruktör Ola Johansson, som var på turné, först i Västerås
på lördagen där några av Örebros ju-jutsu kaiutövare var
och tränade. Upplägget i Västerås var främst inriktat på
äldre system, detta av den anledningen att både Ola och
Västeråsklubben firar 30 års jubileum i år.

Ps. Lägret sporrade många av eleverna och gjorde fler av
dem sugna på mer läger, vilket är ett gott tecken på att det
är roligt att vara med på läger.
Ds. Nu hägrar Påsklägret...

Dagen efter var det dags att träna på hemmaplan för oss
örebroare. Temat i Örebro var fart och fläkt. Dagen började med ett pass ne waza där deltagarna fick kramas på
golvet så bäst de kunde. Pass nr 2 var mer inriktat på kast
och svep. Efter pass 2 var det dags för en lunchrast.
Efter lunchen passade det riktigt bra med en härlig timme av randoriinspirerad ju-jutsuträning, där det fläktades
och fäktades riktigt bra. Till sist bjöd Ola oss på ett pass
med inriktningen på två motståndare och randori mot
kniv.
Många av dagens ju-jutsuutövare var nöjda och upplev-
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Anders
Medervall
och Ola Westin gör
en sportig teknik som
instruerats av Ola
Johansson, de verkar
ha roligt i alla fall.
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Träningsläger
i Västerås
Gamla och nya tekniker i Västerås.
Samma helg. Ett läger i Västerås 23/10 och ett i Örebro
24/10, båda med riksinstruktör Ola Johansson. Avståndet
från Stockholm till Västerås är ju inte särskilt långt, och
från Västerås till Örebro tar man sig hyfsat kvickt. Så
varför inte slå två flugor i en smäll och åka på båda?! Här
följer en artikel om västeråslägret.
Sagt och gjort, jag satte mig i bilen och knappt en timme
senare rullade jag in på parkeringen utanför Västerås
JJK:s dojo. Där mötte jag Christer Malmgren från Avesta
JJK, en gammal träningskamrat från min tid i Avesta som
jag senast träffade på ett bältesläger i Borlänge för säkert
6 år sedan. Snacka om att jag blev sugen på att träna!
Temat på lägret var nostalgi. Ola bjöd på tekniker ur våra
gamla system från -76, -85, och -92 och jämförde dessutom de teknikerna med hur vi utför dem idag. Dessutom
bjöd han på några teknikserier ut sina tidigare dangrade-

–

Ola Johanson instruerar. Foto Anna Gustafsson.

ringsprogram. Träningen var varierad och rolig. När man
åker på läger så matas man ofta med mycket information
på kort tid, så jag brukar alltid försöka lägga en eller ett
par tekniker lite extra på minnet från varje läger och den
här gången blev det en kortare variant på ude hishigi,
där man lägger ner uke utan att gå under armen, samt en
variant på tai otoshi där man greppar runt ukes huvud.
På det hela taget ett trevligt läger med mycket ju-jutsuglädje, ett skönt gäng ju-jutsukas och en stabil instruktör!
Linus Nilsson
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Allhelgonaläger
i Uppsala
Nya grepp på läger i Uppsala
Under allhelgonahelgen 5-7/11 2010 arrangerade
Uppsala JJK ett träningsläger med delvis ett lite
nytt koncept.
Tanken var att visa på hur ju-jutsuteknikerna hänger ihop
från grunden till det breda utbud av tillämpningar som
Ju-jutsu Kai kan erbjuda. Alla instruktörer hade innan
lägret erhållit uppgifter om vad de förväntades göra och
passen var sedan fördelade med tanke på gruppernas
kunskapsnivåer.
Inom de områden som valts för lägret fanns ett block
som handlade om grundläggande kunskap. Dit hör vanligtvis kihon waza, men dessa pass syftade även att ge en
djupare kunskap inom respektive område. Nästa block
berörde applicerad kunskap vilket omfattar jigo waza,
men syftet var här att ge en bredare kunskap än bältesgradernas jigo waza tekniker. Slutligen bestod det mest
omfattande blocket av styrd tillämpning. Hit hör till ex-

empel kata och randori, men syftet med det tillämpade
blocket var att visa på vilken stor bredd ju-jutsuträningen
kan erbjuda utöver de tillämpningar som ska visas upp
på graderingen. Särskilt viktigt är att förmedla att självförsvarsträning inte är något vid sidan om den vanliga
träningen, utan ju-jutsu är självförsvar. Däremot är det
bra att träna på teknikerna tillämpat i vanliga kläder och
i andra miljöer än i dojon. Uppsala Ju-jutsuklubb har ofta
erbjudit medlemmarna Ju-jutsu Kai träning i cafémiljö,
i trapphus, i gångtunnlar och på bussen. Denna gång bestod tillämpningen av ett träningspass i vanliga kläder
i källaren med hårda golv, smala trappor och trånga utrymmen.
I andra änden av det tillämpade utbudet finns tävlingsträningen och lika viktigt är det att visa att tävling inom
Ju-jutsu Kai inte utgörs av något annat än de vanliga teknikerna. På det sätt som stiltävlingen presenterade under
lägret är det dessutom helt klart att den formen av til�lämpning utgör en viktig och bra del av ju-jutsuträningen. Dessutom bjöds lägerdeltagarna även på ett pass jujutsupuls. Syftet med den aktiviteten var att visa på hur
enkelt det är att med de vanliga teknikerna både erbjuda
en bra teknisk träning samtidigt som eleverna får hålla
en riktigt hög puls genom hela passet. Elever som tränar
Ju-jutsu Kai ska nämligen vara både glada och svettiga
varje gång de går av ett träningspass.
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En annan viktig del av träningen är den mer teoretiska
delen och varje grupp bjöds på ett teoripass. De högsta
graderade eleverna diskuterade graderingsbedömning,
medan övriga bland annat erbjöds information om barnträning och nödvärnslagstiftningen. Trots att lägerplanerna fastställdes först i mitten på september så samlade
lägret glädjande nog 72 deltagare från 12 klubbar och
efter att ha finslipat konceptet lite ytterligare så är det
sannolikt att det blir fler läger med samma upplägg.
Tony Hansson

–

Instruktörer på lägret
Tony Hansson 		
Jonas Mokvist 		
Karin Ersson 		
Ylva Naeser 		
Olle Håstad 		
Mattias Lilja 		
Anna Gimlander 		
David Gülger 		
Elisabet Leitet 		
Ludvig Johansson
Mats Ersson 		
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6:e dan
5:e dan
4:e dan
4:e dan
4:e dan
3:e dan
3:e dan
3:e dan
3:e dan
3:e dan
3:e dan

Riksinstruktör
Förbundsinstruktör
Förbundsinstruktör
Förbundsinstruktör
Elitinstruktör
Elitinstruktör
Elitinstruktör
Elitinstruktör
Elitinstruktör
A-instruktör
B-instruktör
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Allhelgonaläger
i Uppsala

borgar för en mer dynamisk ju-jutsu, som åtminstone jag
efterfrågar.

Jag var mycket förväntansfull när jag åkte till Allhelgonalägret i Uppsala. Dels hade jag fått ganska lite egen
träning den senaste tiden och dels brukar Uppsalas läger
vara bra generellt.
När jag kom dit möttes jag - förutom av goda vänner
från olika klubbar - av en bild på lägrets koncept. Den
visade tre block av teknikfamiljer, nämligen Grundläggande kunskap, Applicerad kunskap och
Styrd tillämpning. Varje
block var sedan uppdelat i t.ex. kuzushi, kumi
kata, taisabaki, eller
tryck/drag, taktiskt uppträdande, insida/utsida,
eller kata, tävling, annan lokal. Denna uppdelning kändes som
ett mer utvecklat eller
djupgående tänk än det
vanliga kihon - jigo kata/randori.

Färgstarke David Gülger höll i ett atemipass som underströk kroppsrörelse med boxningskänsla. Mycket nyttigt.
Därefter var det dags för ett kast-pass med Tony. Hans
tekniska kunskapsnivå gjorde som vanligt ingen besviken. Det är en fröjd att få tillgång till en högre graderad instruktör som verkligen har något extra att ge varje
gång. Det är sådant som gör att man fortsätter att utvecklas.
Dagens sista pass var randori, också med Tony. Detta var
ett lite mer ovanligt pass för oss som normalt inte tränar i
Uppsala. Nya förutsättningar, nya lägen. Det
var roligt, nyttigt och
jobbigt. Inte alla partners bryr sig om att man
börjar bli till åren...
Och det är bra det!

På söndagen var jag
ganska matt och koncentrerade mig på källar-passet med Mattias
Lilja. Vi tränade i vanliga kläder i källaren.
Det innebar betonggolv
och trånga utrymmen,
vassa kanter, trappor,
Det visade sig också
toaletter o.s.v. Dessatt träningen uppfyllde
utom var lägena sådana
både mina förväntningatt vi skulle vara otydErik Grönberg håller fast Olle Håstad.
ar och den grafiska presentationen. Jag missade visserligen fredagens puls-pass liga med när eventuella attacker kom. Detta passade mig
(inte utan en viss lättnad), men lördagens pass gjorde perfekt eftersom jag numera är intresserad av just sådan
träning. Det visade sig glädjande nog att passet inte urarmig nöjd:
tade till någon slags okontrollerat slagsmål, mycket tack
Dagen inleddes med ett teoripass på temat graderings- vare Mattias styrning. Snarare var det väldigt likt vanlig
bedömning. Tony Hansson gick igenom några idéer som ju-jutsu-träning, om än i nya situationer. Exempelvis fick
skulle kunna göra bedömningen mer objektiv. Det gick man aha-upplevelser av att det fanns en vägg där, att goli princip ut på att ställa upp ett antal absoluta (i motsats vet var stenhårt eller att det är en fördel att vara överst i
till relativa) kriterier för godkänd teknik. Genom att be- trappan. Att atemi och renraku waza behövs ofta visste
stämma hur många absoluta kriterier som ska uppfyllas vi redan. Sammantaget ett mycket bra pass och lägrets
till respektive grad kan man få bort den relativa, och där- höjdpunkt enligt mig.
med subjektiva, bedömningen. Tänkvärt.
Slutligen vill jag rekommendera alla att besöka AllhelDet första praktiska passet var Ju-jutsu kai:s tävlings- gonalägret nästa år, det kommer i alla fall jag att göra.
form med den alltid lika entusiastiske Jonas Mokvist.
Här fick vi som normalt inte tävlar inse hur snabbt och Erik Grönberg
enkelt man sätter ihop ett tävlingsprogram. Borta är 5:e dan.
forna tiders oändliga harvande för att få ihop ett duotävlingsprogram. Extra roligt var det att få veta att man
får utföra alla teknikerna i ett flytande rörelseschema,
lite grand som i Shorinji Kempons Embu-tävling, utan
att återgå till startpositionen mellan varje teknik. Detta
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Träningsläger
i Borlänge
Träning i Borlänge 16-17/10 2010.
Helgen 16-17/10 arrangerade Borlänge JJK läger med
Ola Johansson och Mathias Forsberg. Lägret lockade ca
25 glada jutsukas som svettade sig igenom helgens träningspass. Stämningen var hög på mattan och skratt och
leenden var inte långt borta. Instruktörerna tog var sina
bitar ur vår nuvarande och gamla repertoar där Ola till
vissa svartbältens förtjusning gjorde tekniker från förr
och visade hur vi gör kihon-waza nu till skillnad från hur
vi gjorde förr, och även förklarade varför det har blivit
ändrat, och även jigo-waza som inte är med i systemet
men kan vara väldigt kul ändå. Sedan kom kommentaren att ”Det här är ju inte med i vårt system men...”.
Mathias lade fokus på de sex basala kihon-waza vi har
och gnuggade deltagarna i balans och kraftcirkel, sedan
överförde han sina läror på nage-waza för att få ihop de
bitarna också. För att bryta av lite och få oss att tänka
till lite extra tog han våra kansetsu-waza till marken för
att göra dem i liggande position där dem fungerade lika
bra ”Bara ni förstår principen.” Lördagens kvällsaktivitet blev ett gemytligt besök på indisk restaurant där vi

Foto: Wilhelm Kimura.

såg till att ingen var förkyld till nästa dag. Söndagen blev
något lugnare till en början, men när stelheten gått ur
kroppen så kom leendena fram igen och det blev full fart.
Söndagen avslutades med många kramar och tack, samt
en enhällig önskan om att göra om det igen. Deltagarna
och Borlänge JJK vill tacka instruktörerna för en riktigt
kul helg med massor av bra träning.
Magnus Rystedt
Borlänge JJK

Foto: Wilhelm Kimura.

–
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PÅSKLÄGER 22 - 25/4 2011
37:e året i Linköping

Funktionärer

Missa inte tillfället att få träna för Sveriges bästa jujutsuinstruktörer.
Alla som har 3 dan och högre kommer dessutom
att få träna i en egen grupp.
Under fredagen kommer det att genomföras dangradering till 4 och 5 dan.
Tid: Lägret startar fredag 22/4 2011 klockan 12.00
exakt. Var ombytt i gi på mattan i god tid. Lägret
avslutas måndag 25/4 2011 klockan 13.00.
Plats:
köping.

Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 25, Lin-

Lägerledning
Anders Bergström
Lägerchef
Matilda Bergström
Lägersekreterare
Lotta Klang Bergström
Assistent

Anders
Bergström

Lotta Klang
Bergström

Hallservice

Dennis Bergström
Hallchef

Pris: Träningsavgift 600 kronor.
Avgiften betalas vid lägerstarten eller klubbvis före
lägret till pg 66 05 65-3.

Rikard Wolf
Vice hallchef

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

Sjukvårdsansvarig

Dennis
Bergström

Lotta Klang Bergström

Lotta Klang
Bergström

Övernattning kan även ske på hotell:
First Hotel, Linköping, Storgatan 70-76.

Instruktörsansvarig

Enkelrum 480 kr/natt, inkl. frukost.
Dubbelrum 370 kr/natt/person, inkl. frukost.

Hans Greger

Hans
Greger

Betalning av hotell sker vid lägerstarten eller
klubbvis före lägret till pg 66 05 65-3.
Anmälan, hotellbokning: Kan ske redan nu till
Anders eller Lotta Bergström.
E-post: pasklager@ju-jutsu.se
tel. 070-555 2 777
I anmälan skall anges, klubb, namn, grad, vilka dagar
som tränas, boende dojo/hotell, enkel/dubbelrum och
under vilka nätter samt ev övrig information.
Deltagare: Alla bältesfärger är välkomna.
Träning: Alla kan träna upp till 13 pass under
påsklägret.

Matilda
Bergström

Påsklägret 2010.

Endast 600 platser, boka i god tid.
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Rikard Wolf

PÅSKLÄGER 22 - 25/4 2011
Instruktörer Ju-jutsu Kai
Hans Greger 		
Bertil Bergdahl
Ulf Bäckström
Anders Bergström
Tony Hansson 		
Ola Johanson 		
Hans Brändström
Stefan Forsman
Jonas Mokvist		
Karin Ersson		
Kent Nordlund
Mattias Lilja		
Anna Gimlander
Malin Bohlin		
Sofie Henningsson

Instruktörer

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

Bertil
Bergdahl

Hans
Greger

Ola
Johanson

Gästinstruktörer
Gästinstruktörer meddelas i nästa nummer av
denna tidning och på hemsidan.

Kent
Nordlund

Buss från Umeå

Hans
Brändström

Mattias
Lilja

Ulf
Bäckström

Anders
Bergström

Tony
Hansson

Stefan
Forsman

Jonas
Mokvist

Karin
Ersson

Anna
Gimlander

Malin
Bohlin

Sofie
Henningsson

Nya idéer detta påskläger

Bussresa planeras från Umeå. Bussen kan
plocka upp deltagare efter E-4 ner till
Linköping.
Kontakta Hans Brändström 0930-710 30

Vi kommer att visa på hur ju-jutsuteknikerna
hänger ihop från grunden till det breda utbud av tillämpningar som Ju-jutsu Kai kan
erbjuda.
Detta koncept prövades i Uppsala under allhelgonahelgen 2010 och visade sig vara riktigt bra, därför
testar vi detta även på påsklägret.
Se artikel i denna tidning.

Påsklägret 2010.

Uppdatera C-, B- eller
A-licens
Du kan uppdatera din instruktörslicens
under påsklägret.
Mer information finns på hemsidan.
Kostnad 300 kr.
Meddela i din lägeranmälan.

–

27 –

Läger

Alingsåslägret
Alingsåslägret - 7:e året i rad
I helgen 30-31 oktober 2010 arrangerade Alingsås Jujutsuklubb årets alingsåsläger. Detta var det sjunde lägret
i ordningen, och man kan med god rätt hävda att det nu är
en tradition. Och man kan lika mycket skryta med att det
är en tradition att Anders Bergström instruerar, för det
var nämligen också sjunde året i rad! De senaste åren har
han haft sällskap av Stefan Forsman, men i år utökades
instruktörsgruppen med Jesper Sohlström från Göteborg.
Jesper är en gammal bekant för alingsåsarna, eftersom
klubben brukar låta honom bedöma provgraderingar till
svart, så det kändes roligt att få hälsa honom välkommen som instruktör på lägret. Och som tur var väntade
hans andra son snällt med att komma till världen till efter
lägret! Om det var på grund av Jespers närvaro, eller om
det var andra orsaker som låg bak, så innehöll årets läger
ett nytt inslag: föreläsningar om sambandet mellan kost
och träning. Vad bör man äta och när? Och även om det
skämtades lite om de olika ”skolorna” (”Är pizza okej
eller inte?”) fick vi mycket matnyttig(!) information med
oss hem.
Men annars var det självklart träningen som var det viktiga, med full fart på två mattor hela tiden, från lördag
morgon till söndag eftermiddag. Alingsås Ju-jutsuklubb
hade hoppats bryta 100 personers-strecket, men fick
”nöja” sig med 89 deltagare, från nybörjare till 3:e dan.
Särskilt roligt var att det fanns 25 svartbältare, vilket gav
en fantastisk gruppdynamik. Det var intensiv, varierad
och rolig träning helt enkelt, och vad jag kunde se var det
likadant för de övriga bältesgrupperna.

Som avslutning delades det traditionsenligt ut priser en stolt tradition sedan 2009. Självklart fick Anders och
Stefan priset för uthållighet och Jesper priset som årets
nykomling, men även Shindo fick ett ”life time achievement award” för att ännu en gång ha lånat ut mattor och
hjälpt till att flytta dem från Mölndal till Alingsås. Vad
gäller priset till största klubben krävs lite förklaring. Andra räknar på antalet deltagare i förhållande till klubbarnas medlemmar. Så gör man inte i Alingsås. Här är störst
störst, och storleken har faktisk betydelse. Så priset gick
helt enkelt till Jönköping, som talrikast hade mött upp på
mattan.
Så kort sagt en mycket lyckad helg med ett stort arbete
från arrangörerna, och med lite tur kommer vi att vara
över 100 personer nästa år. På återseende!
Orla Vigsö, 1 dan
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Historia

Gamla böcker
Viking Cronholms böcker

Viking Cronholm var den förste som introducerade
jiu-jitsu i Sverige. Han var även den som gav ut en liten
bok med drygt 80 sidor vid namn Jiu-jitsu Tricks som
sedan trycktes och såldes i över trettio upplagor. Den första upplagan kom 1908, samma år som jiu-jitsu kom till
Sverige. Även andra upplagan är från 1908. Det finns
även en inbunden upplaga med hård pärm från 1908.

2:a upplagan 1908. Inbunden upplaga
1908.

6:e upplagan
1917.

Den för mig senast kända upplaga är från 1959 men det
är möjligt att det finns senare upplagor. Vikings Cronholms bok översattes till norska och gavs ut i minst 11
upplagor fram till 1958. I den norska boken är alla bilder
ersatta med teckningar. Under årens lopp har förstasidan
varierat med olika bilder från Vikings tekniker i boken.
I Svenska Ju-jutsuförbundets bibliotek finna ett antal olika upplagor, men vi saknar många och är intresserade av
att få tag i flera och inte minst den första upplagan som
vi saknar. Hör av Er till mig om Ni vet var vi kan få tag
i flera upplagor.
Hans Greger

22:a upplagan
1943.

30:e upplagan
1959.

11:e norska upplagan 1958.

Nya tävlingskompendiet är klart

Notiser

Nya tävlingskompendiet är nu
klart. Tävlingsreglerna är något
förenklade emot tidigare förslag. Det är viktigt att reglerna
är så enkla som möjligt för att
alla skall kunna tävla med de
tekniker de redan kan. Kompendiet finns att köpa på förbundskansliet. Pris 150 kr.

Nya barninstruktörskompendiet är klart

Svenska Ju-jutsuförbundet gratulerar Johanna och Kent
Lannerstedt till bröllopet. Kent och Johanna tränar i Östersunds Budo Kai sedan många år, Kent 3 dan och Johanna 1 dan.
Det finns alltid tid för ett kast när det passar som bäst.

–

Nya barninstruktörskompendiet
är äntligen klart att användas
på barninstruktörskurserna runt
om i landet. Barnansvarige Tobias Back har tillsammans med
flera erfarna barninstruktörer
gått igenom kompendiets innehåll och testat detta på några
barninstruktörskurser.
Kompendiet finns att köpa på förbundskansliet. Pris 200 kr.
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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 sommarläger, alla som suttit i förbundsstyrelsen
samt allt vad stilchefen har varit med om inom ju-jutsu
med mera. Alla böcker är spiralbundna och tryckta av
Svenska Ju-jutsuförbundet digtaltryck.
Böckerna kan beställas från förbundskansliet. Se till
att Dina klubbmedlemmar kan sin ju-jutsuhistoria
Planen är att förbundet fortsättningsvis skall utkomma med en årlig kompletteringsskrift för varje kommande år med samma typ av uppdaterat innehåll.
Du kan även beställa alla fem böckerna till paketpris 900
kr. Du som har tränat några år finns nog med i åtminstone
en eller två böcker. Passa på att skaffa Dig vår Svenska
Ju-jutsuhistoria från 1970 och fram till och med 2008.
Du är väl med?

Årsbok

Styrelser,
trycksaker m.m.
250 kr

Instruktörskurser.
250 kr

Stilchefen
Hans Gregers
ju-jutsu.

Påsk- och sommarläger.
225kr

Träningsboken.

Dangraderade.
225 kr

Årsbok 2009

250 kr

Nya träningsboken

Nu finns en bok med 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. 50 kr/st. Vid köp av 10 och fler, 40 kr/st.

Svenska Ju-jutsuförbundet har gjort en ny årsskrift för
2009. Detta som en fortsättning från jubileumsböckerna
som täcker åren 1970 - 2008.

Riksgraderingskommittén.

Annons
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Klubblistan
Följande 87 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
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå BK
Piteå JJK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Sisu-dojo Malmö
Skellefteå JJK
Solna JJK
Sundsvalls BK
Södertälje JJK
Tanums JJK
Tenchi Ju-jutsu

Information om klubbarna finns på vår hemsida.

Timrå JJK
Trelleborgs Budokai
Tyresö Judo & JJK
Täby JJK
Umeå BK
Umeå KC
Upplands Bro BK
Uppsala BK
Uppsala JJK
Vadstena JJK
Vansbro JJK
Varbergs JK
Wernamo JJK
Värö BK
Västerås JJK
Växjö JJK
Ystads BK
Älvsjö JJK
Örebro JJ Kai
Örnsköldviks JJK
Östersunds BK

www.ju-jutsu.se

Förbundsinfo
Förbundsårsmöte

Förbundsinfo
Ny klubb
Piteå Budoklubb har valts in i Svenska Ju-jutsuförbundet.
Ordförande är Stellan Ragnarsson och ansvarig instruktör är Joakim Lundgren, 1 dan Ju-jutsu Kai och
C-instruktör. Piteå Budoklubb är en avknoppning från
Piteå Ju-jutsuklubb.
Piteå Budoklubb hälsas välkommen till Svenska
Ju-jutsuförbundet.

Svenska Ju-jutsuförbundet kallar till förbundsårsmöte
den 13 mars 2011. Plats och tid meddelas inom föreskriven tid. Styrelseledamot Ulrika Bremer har aviserat sin
avgång vid detta möte. Förslag till ny styrelseledamot
mottages tacksamt.

Jul-rea
på alla böcker
se priser på hemsidan

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.

15/2 2011 är sista dag för klubbars
betalning och rapportering till SJJF.
–
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Ju-jutsuförbundets egen försäljning
för alla medlemsklubbar
Beställ genom Din klubb
Systemboken Monboken
Trådbunden
Spiralbunden

Trådbunden
Spiralbunden

Kataboken

Teknisk instruktörshandledning

Spiralbunden

Trådbunden

Jul-rea
på alla böcker

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

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

se priser på hemsidan

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

Svenska Ju-jutsuförbundet
rekommenderar

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