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hedersgraderades
till 1 dan när Nya
Norrlandslägret
startade.
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Redaktören har ordet

Tack och adjö – vi ses i andra forum!
Det här är det sista numret av tidningen Ju-jutsu Kai.
revidering är på gång, men nu är beslutet att sätta igång det
Det finns många skäl till att förbundsstyrelsen beslutat att
projektet fattat. Mer om uppdraget att utveckla vår stil kan du
lägga ner tidningen. Ett är att vi är ett litet förbund och att reläsa på nästa uppslag.
surserna behöver läggas där de gör störst nytta. Vi tror att det
Under svartbälteskursen utsågs Erik Grönberg till ny
ger medlemmarna mer att ha en bättre webbplats och därför
förbundsinstruktör. Lite om vem han är och varför han tränar
styr vi över kommunikationen dit. Ett annat skäl är att en hel
just Ju-jutsu Kai kan du också läsa i det här numret.
del tid gått åt till att få in texter från skribenter. FörhoppningFörutom Hans Aronsson finns ett stort antal nya svarten är att fler ska kunna producera material till hemsidan och
bälten med. Det hölls även en teknisk gradering i Umeå i
att det ska göras i mer direkt anslutning till händelserna man
anslutning till Nya Norrlands, och första helgen i december
skriver om. Det är lättare att skriva en text när upplevelserna
höll RGK dangraderingar i Uppsala JJK:s dojo där många
är färska.
nya dangrader förtjänades.
Det känns bra att låta tidningen somna in, och nu hopDe senaste graderingarna har hållits
pas jag att många vill vara med och
just i Uppsala och inte på Bosön som
skapa en webbplats som kan locka
tidigare. Det beror på att Bosön numera
till träning och sprida kunskap om
kräver en dagsavgift som inkluderar
Ju-jutsu Kai. Och självklart vara en
lunch av alla som tränar på Bosön. Det
t
o
et någ
plats där man hittar allt man behöver
innebär att om man gör en gradering
Händer d
?
b
b
din klu
veta om nästa läger.
och stannar på Bosön i några timmar
speciellt i
tt
e
rit på
Har du va
Vill du vara med och utveckla den
måste man ändå betala en hel dags
r?
e
g
t lä
fantastisk
nya webbplatsen finns e-postadresser
avgift. Det ansåg inte styrelsen vara
ebben!
w
och telefonnummer till mig och Jens
rimligt och flyttade därför graderingr
fö
iv
r
Sk
Wallström på nästa sida. Du kanske är
arna till Uppsala. Svartbälteskursen
en fena på film, foto eller text? Eller
ligger kvar eftersom man då deltar
kanske är du duktig på att bygga webbhela dagar och faktiskt äter lunch.
platser med fokus på besökaren?
Stefan Forsman har skrivit
Vi behöver många olika kunskaper
texten från årets svartbälteskurs och
och talanger i det här arbetet, så tveka
hans rekommendation är att ni som inte var där i år ska
inte att höra av dig för att bidra!
se till att prioritera den nästa år. För dig som inte har tagit
svart bälte ännu är kursen ytterligare ett skäl att faktiskt göra
det, menar han.
Det känns också bra att kunna pryda omslaget på denna
sista tidning med en bild på vår stilchef tillsammans med en
riktig eldsjäl och klippa – Hans Aronsson från Kiruna. Hans
Det kan hända att det finns bättre skäl, men i vilket fall
hedersgraderades till 1 dan under Nya Norrlandslägret och de
är det ett gott råd. Sätt mål och sträva efter dem!
som känner honom säger att det är en underdrift att säga att
Vi ses på mattan!
det är en välförtjänt hedersgrad.
Lotta Emgård
Under en period har det pratats löst om att en system
redaktör

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

Detta är det sista numret av tidningen Ju-jutsu Kai. Styrelsen för
Svenska Ju-jutsuförbundet har
beslutat att lägga ner tidningen för
att kunna lägga mer resurser på
webben.
Den egna webbplatsen ska arbetas om och det ska bli enklare att
publicera innehåll från webbplatsen
på sociala medier.

Webbhjälp
sökes!
Vill du vara med och bygga
förbundets nya webbplats?
Svenska Ju-jutsuförbundet vill
satsa på kommunikation via
webben och sociala media. Vi
behöver tänka nytt när det gäller webbplatsen och bland annat
göra det möjligt för fler att hålla
den levande genom att bidra
med innehåll och länka informationen via flera olika kanaler.
Vill och kan du vara med
i arbetet med att skapa en ny
webbplats, så hör av dig till
Jens Wallström eller Lotta Emgård på e-post eller telefon.
Jens: jens.wallstrom@ju-jutsu.se
070–683 683 1
Lotta: lotta.emgard@ju-jutsu.se
0708–780 280

Systemrevidering:

Soke hoppas att
Det första steget är taget mot en
revidering av graderingssystemet
för Ju-jutsu Kai. Styrelsen har gett
stilchefen och ordförande i tekniska
kommittén i uppdrag att påbörja
revideringen.
Men att göra en noggrann revidering tar
tid. Den som börjar träna vårterminen

2016 hinner gradera till 1 dan innan revideringen är klar.
Uppdraget är att utveckla det befintliga systemet, både det för barn och det
för vuxna. Målet är att skapa ett graderingssystem som både kan locka nya,
gärna unga, utövare, och samtidigt behålla befintliga medlemmar. Systemet

Future Challenge 6 21–22 november i Uppsala

Detaljer och finesser
gör teknikerna lättare
Det var sjätte gången som Svenska
Ju-jutsuförbundet arrangerade ”Future Challenge”, ungdomsträning,
för medlemmar mellan 17 och 25 år.
Denna gång var det 16 stycken som passade på att få gratis träning och sova i
dojon.
Instruktörer var stilchefen Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson
som bjöd på teknikträning med detaljer
och finesser som gör teknikerna lättare
att utföra även med mycket motstånd.
Det bjöds även på tänkbara tekniker och
angrepp för framtiden.

Grupparbete om bland annat hur tekniker ska visas på gradering genomfördes och resultatet kommer att vara värdefullt för den kommande revideringen
av tekniksystemet.
Det finns all anledning att tro att
dessa vetgiriga ungdomar kommer att
föra vår ju-jutsustil vidare in i framtiden.
Nästa ungdomsträning blir i april 2016,
missa inte det.

Hans Greger

Nya C-instruktörer i Umeå 28–30 oktober

Bakre rad: Sandra Klasson, Emmy Fredriksson, Ida Westman. 3:e rad: Elin Widestedt, Hellis Molin, Peter Ingvarsson. 2:a rad: Jonas Pettersson, Niclas Vigren, Ulf Berg.
Främre rad: Malkkolm Evefors, Carl Leong, kursledare
Stefan Forsman, Håkan Karlsson.
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Håkan Karlsson, 1 dan,
Örnsköldsvik BC
Peter Ingvarsson, 1 kyu,
Örnsköldsvik BC
Ulf Berg, 1 kyu, Örnsköldsvik BC
Niclas Vigren, 1 kyu, Örnsköldsvik BC
Sandra Klasson, 2 kyu,
Umeå BK
Emmy Fredriksson, 2 kyu,
Umeå BK

Carl Leong, 2 kyu, Umeå BK
Hellis Mohlin, 2 kyu, Umeå
BK
Elin Widestedt, 2 kyu, Umeå
BK
Ida Westman, 2 kyu, Umeå
BK
Malcolm Evefors, 1 kyu,
Umeå BK
Jonas Pettersson, 1 kyu,
Umeå BK

många bidrar med idéer
ska sedan presenteras på ett sätt som
fungerar för utövarna att ta till sig, exempelvis via film eller tryckt material.
Tanken är inte att ta fram ett nytt system utan att utveckla och fortsätta stilbygget. Hans Greger, stilchef, och Tony
Hansson, ordförande i tekniska kommittén, leder projektet, men hoppas att

många bidrar med tankar och idéer.
– Jag vill att riksinstruktörer, förbundsinstruktörer, elitinstruktörer, ungdomarna som deltar på Future Challenge
och aktiva klubbledare ska bidra med
sina erfarenheter och åsikter, säger Hans
Greger. Sedan är det min och Tonys uppgift att sålla fram det som fungerar med

de röda trådar som vi jobbar med i vårt
system.
Revideringen beräknas vara klar våren 2021.

Lotta Emgård

20-årsjubileum för Båstad BK:

13 dangrader till klubben sedan 1995
För 20 år sen kom Windows-95. Mobilen vägde runt 300 gram. Stringtrosan blev populär och t-shirten
stoppades innanför byxlinningen.
Vi gick med i något som kallades EU.
På Bjärehalvön drogs det sakta igång
en budoklubb. Göran Stöth, 2 dan, och
Lars Haavimb, 3 dan, tyckte att midjan växte snabbare och snabbare så en
ju-jutsuklubb kanske skulle dämpa den
skenande kroppsförändringen.
Efter två decennier av träning på Båstad Budoklubb kan man konstatera att

kroppsvolymen ändå ökade, men det har
hunnit bli 13 dangrader till och ett stort
antal tränande som sprattlat på tatamin.
I dag har klubben cirka 70 tränande och
merparten av dessa är under 14 år.
Festiviteterna delades mellan ett träningspass, där gamla instruktörer fick
visa att de fortfarande kunde få folk att
hoppa när de ropade groda, och ett långbord med buffé och tal.
Jubileumsgeneral Magnus Hägerholt, 1 dan, höll ordning med batongen
och först mot arla gryningen behagade

de sista gästerna ta sin Mats ur skolan
(en av dessa var just tidigare nämnde Göran Stöth still, om än vingligt,
still going strong!).
Tack alla ni som kämpat på klubben,
tränare och tränande och tack förbundet
för all hjälp och stöd genom åren, Ny jubileumsfest igen år 2020?

Önskar
Styrelsen BBK
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Uki otoshi

1

Tori befinner sig framför uke på insidan av ukes arm…

Uki otoshi är en av Ju-jutsu Kais grundläggande tekniker och uki otoshi passar särskilt bra mot alla typer
av angrepp i rörelse när tori befinner sig på insidan av
ukes arm, till exempel svingslag och försök till livtag
över armarna. Uki otoshi ska påbörjas omedelbart och
utföras kraftfullt och i en rörelse utan stopp fram till
kontrollgreppet.
Genom att toris position är mitt framför uke på insidan av ukes
arm (bild 1) så kan inte tori dra uke rakt framåt, då detta skulle
medföra att uke och tori krockar samt att urbalanseringen avstannar. Balansbrytningsriktningen är därför, precis som för
ude osae och o goshi, snett framåt (bild 2).
Därefter har tori möjlighet att välja nedläggningsriktning
beroende av angreppets beskaffenhet (bild 4). Om uke har utfört ett rakt angrepp med rörelse framåt, till exempel försök till
grepp i kläderna eller knuff, så kan tori med fördel fortsätta att
lägga ned uke snett framåt genom att förlänga ukes steg och
förskjuta ukes tyngdpunkt framåt nedåt (bild 5).
Om uke i stället angriper med ett cirkulärt angrepp, till exempel svingslag eller påkslag, så måste tori röra sig in emot
uke för att undgå att bli träffad. Uki otoshi utförs i kihon waza
på detta sätt. Tori flyttar då sitt högra ben framåt som vid utförandet av taisabaki lång, vrider sig undan så att uke kan passera
och förlänger ukes steg och förskjuter ukes tyngdpunkt framåt
nedåt. I och med detta blir nedläggningsriktningen snett framåt
åt andra hållet (bild 6).
Oavsett nedläggningsriktning är det dock mycket viktigt
att tori greppar ukes nacke snabbt och kraftfullt samt placerar sin högra underarm mot ukes bröstkorg för att kunna styra
uke framåt nedåt (bild 3). I och med att tori har möjlighet att
kontrollera ukes huvud ökar också sannolikheten att tori kan
urbalansera och få omkull uke.
Tony Hansson
6

4

Tori kan välja att lägga ned uke snett framåt höger
eller vänster.

3

2

Tori greppar ukes högra arm i armvecket samt om ukes nacke och drar
uke ur balans snett framåt.

… därigenom blir balansbrytningsriktningen snett framåt.

5

6
Om ukes angriper med ett rakt angrepp med fart framåt, så
kan tori förlänga ukes steg och förskjuta ukes tyngdpunkt
snett framåt nedåt.

Om uke angriper med ett cirkulärt angrepp, så måste tori röra
sig in mot och undan från uke och förskjuta ukes tyngdpunkt
framåt nedåt åt andra hållet.
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Erik Grönberg, ny förbundsinstruktör:

”Ju-jutsun såg roligare
ut än judon”
Varför började du med ju-jutsu?
Jag tränade judo och såg ju-jutsun som tränade i samma dojo.
Det såg roligare ut!
Vad gör du förutom ju-jutsu?
Förutom jobb så är det familjen och musik. Tränar också
aikido ibland.
Uppdrag inom ju-jutsun?
Jag har tidigare varit aktiv på olika poster i klubbens styrelse. Instruerar sedan länge i klubben. Nationellt har jag instruerat på påsk- och sommarläger ett antal gånger samt på senare
tid även på Uppsalas höstläger och Kai Out West. Deltagit i
systemrevideringsprojekten 1994 och 2005. Jag utsågs till förbundsinstruktör under svartbälteskursen i höst.
Hur vill du att vår ju-jutsu ska se ut i framtiden?

En stil som tilltalar en bred publik och är välkänd bland allmänheten. En stil som är både ett modernt och effektivt självförsvar och utövas som tydlig budoart. En stil med skickliga
och engagerade instruktörer, samt med en tydlig ledning utan
interna konflikter. Alltså ganska likt det vi gör i dag!
Bästa ju-jutsu-minnet?
Oj, det var svårt. Det har ju hänt så mycket. Men jag vill
ta upp mitt första sommarläger, på Gotland 1988, när jag som
färskt brunbälte fick träna i avancerade gruppen för första
gången. Det var stort, och ett väldigt roligt läger med mycket
aktiviteter förutom träningen. Sen är det systemrevideringen
1994, när jag fick förtroendet att vara med och bidra med mina
idéer tillsammans med Tony Hansson, Ola Johanson, Mikael
Bengtsson och Gunnar Hoffsten.

B-kurs i Uppsala 27–29 november:

Motoriska program och gruppdynamik
Under tre dagar samlades åtta
förväntansfulla C-instruktörer i
Uppsala Ju-jutsuklubbs dojo med
förhoppningen att efter helgen
kunna titulera sig B-instruktörer i
Ju-jutsu Kai.
Kursdeltagarna representerade klubbar
från Stockholm i öst och Forshaga i väst
med Västerås och Uppsala i mitten.
Kursledaren Tony Hansson drillade
eleverna i bland annat skapandet av motoriska program, teknisk förståelse och
gruppdynamik.

Det blev mycket tid på mattan och
praktiskt instruerande låg i fokus. Eftersom samtliga kursdeltagare hade
tidigare erfarenhet av att instruera Jujutsu Kai blev det
många praktiska
tips som delades
ut.
Efter en givande kurs var det till
slut dags för samtliga deltagare att
bege sig hem till

sina respektive klubbar. Nu för att dela
med sig av sina nya kunskaper som Binstruktörer.
Mattias Halin

Nya B-instruktörer
Mimmi Sundin, 3 dan, Uppsala JJK
Björn Isaksson, 1 dan, Uppsala JJK
Victoria Catalán Rivas, 1 dan, Uppsala JJK
Tobias Hammarberg, 3 dan, Uppsala JJK
Mats Andersén, 1 dan, Högdalens BK
Mattias Halin, 1 kyu, Upplands-Bro BK
Mikael Collberg, 1 dan, JJ Kai Västerås
Marcus Nilsson, 1 dan, Forshaga JJK
Nybakade B-instruktörer och kursledaren Tony Hansson.
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Erik Grönberg
Ålder: 54
Yrke: Civilingenjör
Civilstånd: Gift
Bor: Linköping
När började du träna och i vilken klubb: 1978, Helsingborgs Ju-jutsu Kwai. Flyttade 1986 till Linköping
och Linköpings Budoklubb
Grad: 5:e dan
Andra kampsporter: 3:e kyu i Judo, Aikido och
Shorinji Kempo, 4:e kyu i Kyokushinkai Karate och
Iaido, P2 i Krav Maga.
Favoritteknik: Kote mawashi. Även uraken uchi och
sasae tsuri komi ashi.

Förlängningskurs för elitinstruktörer 26–27 september:

Atemi och kata
på träning
och gradering
Tolv elitinstruktörer ville förlänga
sina elitinstruktörslicenser på förlängningskursen i Uppsala.
Alla deltagare fick instruera minst en
teknik för att visa att man kunde tekniksystemet och hur tekniken ska utföras.
Efter instruktion fick alla träna tekniken
och visa vad man kunde. Kursledarna
Hans Greger och Tony Hansson rät-

Deltagare
Lars Stålnacke, 5 dan, Sundsvalls BK
Ola Sunding, 4 dan, Östersunds BK
Kent Edman, 4 dan, Östersunds BK
Jens Wallström, 4 dan, Umeå BK
Anders Larsson, 4 dan, Umeå BK
Olle Håstad, 4 dan, Uppsala JJK

tade och förklarade hur det skulle
vara. Det är viktigt att alla undervisar och lär ut teknikerna på rätt
sätt.
Bild: HANS GREGER
Förutom teknikträning diskuterades bland annat bedömnings- Annie Brandt tar hand om Linda Taberman.
teknik, hur kata och atemi waza
kan tränas och visas på gradering. Kurs- temet har förändrats genom åren och hur
ledarna berättade om hur graderingssys- det skulle kunna se ut i framtiden. Soke
förklarade hur riksgraderingskommittén
arbetade och gjorde sina bedömningar
vid dangraderingar.
Alla klarade kursen och fick förlängd
Staffan Kemi, 3 dan, Älvsjö JJK
elitlicens två år. Som elitinstruktör måsMattias Arnsby, 3 dan, Linköpings BK
ta man uppdatera sig minst vartannat år
Mårten Ling, 3 dan, Linköpings BK
för att hänga med i teknikutvecklingen.
Matilda Falk, 3 dan, Linköpings BK
Det är dock bra att delta varje år då det
Linda Taberman, 3 dan, Lidingö JJK
alltid finns något nytt att lära sig.
Annelie Brandt, 3 dan, Lidingö JJK
Hans Greger
soke
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Dangradering 5–6 december i Uppsala:

26 elever från 14 klubbar
RGK arrangerade dangradering till 1
dan i Uppsala den 5/12 2015. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl
och Stefan Forsman.

Gokända till 1 dan
Peter Vanlid, Malmö JJK
Farshid Norouzi, Högdalens BK
Robert Finnman, Högdalens BK
Michael Sundqvist, Älvsjö JJK
Erik Söderström, Älvsjö JJK
Bilder: HANS GREGER

Michael Sundqvist, Erik Söderström, Farshid Norouzi, Robert Finnman, Peter Vanlid.

Dangrader 2015
1:a dan: 40
2:a dan: 11
3:e dan: 10
4:e dan: 4
5:e dan: 2
6:e dan: 1
Totalt: 68

Godkända till 1 dan
Anders Wänström, Linköpings BK
Klas Nordberg, Linköpings BK
Felix Sjödin, Växjö JJK
Maja Hasselheim, Forshaga JJK
Anna Torpfeldt, Forshaga JJK
Victor Berglund, Hudiksvalls JJK
Anna Torpfeldt, Maja Hasselheim, Anders Wänström, Klas Nordberg, Victor Berglund,
Felix Sjödin.
10

tog nya dangrader
RGK arrangerade dangradering till 1, 2
och 3 dan i Uppsala den 6/12 2015. RGK
bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl
och Tony Hansson.

Godkända till 1 dan
Andreas Deichmann, JJK Samurai, Jönköping
Susanne Alriksson, JJK Samurai, Jönköping
Anders Nilsson, Trelleborgs Budokai
Stefan Karlsson, Lunds JJF
Larissa Idmalm Olsson, Kalmar BK
Theres Eriksson, Kalmar BK
Lena Grönberg, Nybro JJK
Stående från vänster: Anders Nilsson, Stefan Karlsson, Andreas Deichmann. Sittande från vänster: Therese Eriksson,
Larissa Idmalm Olsson, Lena Grönberg, Susanne Alriksson.

Mikael Törn, Fredrik Medevik, Jonas Enzell, Alexej Belozerov.

Richard Holm, Dag Lekander, Jens Däumichen, Christian
Carlson.

Godkända till 2 dan

Godkända till 3 dan

Jonas Enzell, Kista JJK
Alexej Belozerov, Kista JJK
Mikael Törn, Hudiksvalls JJK
Fredrik Medevik, Kalmar BK

Dag Lekander, Budo Höör IF
Jens Däumichen, Budo Höör IF
Richard Holm, Budo Höör IF
Christian Carlson, Hudiksvalls JJK
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Svartbälteskurs på Bosön 10–11 oktober:

Roligt, jobbigt och lärorikt
Svartbälteskursen gav enligt traditionen möjlighet att pröva på andra
kampsporter än Ju-jutsu Kai.
Utöver det höll Soke och Bertil
Bergdahl ett antal pass med avancerad Ju-jutsu Kai i högt tempo.

Utöver Ju-jutsu Kai innehåller svartbälteskursen pass där inbjudna instruktörer
får gå igenom deras syn på olika moment som vi är nyfikna på.
I år var två Krav maga-instruktörer
inbjudna. Bland annat fick vi en inblick i

deras syn på självförsvar. Mycket handlar om den mentala inställningen, den
aggressiva beslutsamheten som måste
till om ett försvar ska lyckas.
Vi fick testa och ganska många av oss
fick en rejäl dos mjölksyra i armarna. De
mer korthåriga kunde dessutom stoltsera med blessyrer på hjässan efter att de
krockat med mitsar som torisar slafsat i
skallen på knivbeväpnade ukar.
Eftersom den MMA-instruktör som
utlovats fått förhinder blixtinkallades
Babacar Kamara som instruerade boxning. I över två timmar fick vi drilla försvar och kontringar.
Det är tydligt att det finns beröringspunkter mellan Ju-jutsu Kai och boxning, exempelvis vikten av bra balans,
men också stora skillnader. Fötterna var
hyfsat ömma och vaderna kändes som
kokosnötter efter passet.
Jag råder er som inte var på plats
att prioritera svartbälteskursen, då den
innehöll mycket rolig, jobbig och lärorik
träning. Och har du inte svart bälte än så
är det värt en satsning. Om inte annat för
att ha möjlighet att delta på svartbälteskursen 2016.
Stefan Forsman
riksinstruktör

En del av passen ägnades åt att
fundera på hur man på bästa sätt
tar sig ur kniviga situationer.

Danträning i Linköping 26 september:

Kontrollgrepp utan ansträngning
Dagen började med att hälsa på
vissa långväga gäster som hade
sovit över i dojon, och som festade
loss på en god frukost i glada träningsvänners sällskap.
Pigga och glada ställde vi upp på mattan
kl 09:30 inför dagens övningar till vårt
nästa bälte.
Bertil och Anders hälsade oss välkomna och satte sedan igång med uppvärmningen. Efter denna en välbehövlig genomgång av grundtekniker och
hur de ska se ut inför graderingen.
Balansbrytningen visste vi om se12

dan tidigare, och om vi bara gör den i
rätt riktning så behöver vi inte orda så
mycket om den, men hur var det med
kontrollgreppet?
Tanken var att vi utan ansträngning
skulle kunna visa upp att vi hade kontroll på uke, gärna tills polisen kom om
så skulle behövas. Detta kan ta olika tid
beroende på var i landet man bor. Men
ett par sekunder räcker på graderingen.
Sedan släppte vi loss med egen träning så svetten lackade innan vi vid 12
gick över till en närbelägen restaurang
och åt en tveksamt tillagad lunch. Vi får

försöka få ett bättre matarrangemang
till nästa år.
Efter lunch så bjöds det på graderingskunskap. Vad man bör tänka på,
vad man bör ta med sig, och hur det hela
går till. Det rekommenderas att besöka
en gradering för att själv skaffa sig erfarenhet av en sådan innan man själv ”går
upp”. Bra kost, rörlighet, energi och ett
fokuserat sinne är en god förutsättning
för att lyckas med sin gradering.
Vi gick därefter igenom fler grundtekniker.
Vissa tekniker ska göras med ett

Bilder: HANS GREGER

Boxning och Krav maga stod på schemat för det trettiotal svartbälten som deltog i svartbälteskursen på Bosön. Och dessutom
Ju-jutsu Kai i högt tempo med kvalitet.

En svår situation att jobba
med var två eller fler motståndare i olika scenarier.

”stopp” med den obligatoriska avklappen för att visa kontroll, innan man lägger ner i kontrollgrepp. En kortare genomgång för att få till den perfekta O
goshin bjöds det även på. Och får man
till balansbrytning, rätt placerad höft
och kastriktning var den betydligt lättare
faktiskt.
Och ännu mer fri graderingsträning.
Tills fler och fler kände att det var dags
att bege sig hem.
Mot slutet så var det ganska gott om
plats på mattan ifall man var sugen på
lite yvigare tekniker.

Deltagarna i Linköping fick bland annat träna lite extra på kontrollgrepp.
Undertecknad gav upp halv fem, då
benen var lagom möra för att byta om
och tacka för ännu ett härligt läger. Är

redan nu sugen på nästa gång, i jakten
på mer kunskap.
Håkan Hesselgren
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Nya Norrlandslägret i Umeå 30 oktober–1 november:

Graderingar och träning i högt tempo
Det här året drog förbundet igång
Nya Norrlandslägret med buller och
bång. Redan innan lägret bjöds de
tidiga besökarna på svartbältesgradering.
Åtta duktiga jutsukas kämpade för att nå
sin nästa grad, fyra till vardera första och

Ungefär 50 barn och ungdomar deltog i
lägret.

andra dan. Efter graderingen vid sjutiden
på kvällen samlades ungefär 150 vuxna
och ungdomar för lägerstart.
Under inhälsningen hedersgraderades
Hans Aronsson från BK Tomoe, Kiruna,
till 1 dan av RGK. I år var det ungefär 50
ungdomar och 100 vuxna som på fredagskvällen fick träna för fyra av våra shihaner, nämligen soke Hans Greger, Bertil
Bergdahl, Tony Hansson, och Stefan
Forsman.
Lördagen och söndagen bjöd både
ungdomar och vuxna på flera fartfyllda
träningspass. Det fanns fem ytterligare
instruktörer på plats, Hans Brändström,
Jens Wallström, Ida Blomberg, Isabelle
Palo och som gästinstuktör Tilda Tärnklev
som är både världsmästare i beachbrottning och guldmedaljör i ungdoms-SM
2014. Tilda bjöd på brottningens varianter
av nedtagningar som gav oss stora utmaningar i att inte tänka som en ju-jutsuka
utan att frammana våra inre brottare.
Våra fantastiska ju-jutsu-instruktörer
fick oss att i högt tempo ta oss an både

kihon och jigo waza på spännande och
utmanande sätt. I kort så kan vi sammanfatta träningen som en utmaning för både
kropp och hjärna.
Utanför mattan fanns möjligheter för
vila, mat, kamratskap och bus. Barnen
bjöds på lördagen på lägerfest i lokalerna
i anknytning till dojon medan de vuxna
promenerade till en restaurang för gemensam lägermiddag. Lördagskvällen bjöd på
många skratt och trevliga samtal med nya
och gamla vänner.
På söndagen när alla fått mer fartfylld
träning av kropp och sinne så var det dags
för avhälsning. Under avhälsningen utdelades priser till aktivaste klubb både för
ungdom och för vuxna. I år stannade pokalen för ungdomar hos Umeå Budoklubb
och pokalen för vuxna flyttade hem till
Örnsköldsviks Ju-jutsuklubb.
Jag hoppas fler klubbar kommer nästa år och utmanar om pokalerna. Jag ser
fram mot att nästa år träffa ännu fler nya
och gamla vänner.
Annica Scott, Umeå Budoklubb

”Kul att få prova på något annat”
Vi är två tjejer med två olika grader
som tränat i två olika grupper men
med en gemensam syn. Norrlandslägret är kul!
Det som genomsyrar lägret och alla som
deltar är gemenskap, glädje och viljan att
träna i full fart i tre dagar.
På fredagen så bjöd Stefan Forsman
gruppen med vita, gula och orangea på ett
pass med ingripandetekniker.
Felicia: “Vi körde på golv och promenerade in varandra i väggen.” Det var
väldigt roligt eftersom att det är lite annorlunda mot vad man brukar göra på
vanliga träningar.
Samtidigt fick blågruppen träna för
Tony Hansson med ett pass fyllt av olika
tekniker med samma utgångsposition, höger gard.
Hela lördagen var fylld av roliga träningspass, och ett av de roligaste för mig
var passet med Tilda. Vi fick köra lite olika
brottningstekniker, vilket var något helt annat än vad jag var van vid. Det var jättekul
att få prova på något annat än Ju-jutsu Kai.
Emmy: Jag håller med, det är verkligen
kul att få prova något nytt men jag tyckte
nog att det roligaste passet var Ida Blom14

bergs liggande pass eller Tony Hanssons
pass där vi hade samma utgångsposition
eftersom att båda passen var väldigt varierande trots att man var mycket i samma
position. Passen hade högt tempo och
man var helt slut efteråt men det är ju det
man är ute efter.
Men även om träningarna är roliga så
måste väl det absolut härligaste med hela

lägret vara alla människor. Alla man träffar är trevliga och verkligen där för att lära
sig, precis som en själv. Det blir en stark
gemenskap och det märks att alla trivs. Vi
upplevde båda att vi var rastlösa då lägret
var slut och längtade tillbaka direkt.
Emmy Fredriksson &
Felicia Magnusson,
Umeå Budoklubb

Tilda Tärnklev såg till att deltagarna fick släppa fram brottaren inom sig.

Bilder: JAN ERIK MOSTRÖM

Hans Aronsson från Kirunaklubben BK Tomoe hedersgraderades till 1 dan när lägret startade.

Dangradering 30 oktober i Umeå:

Sju nya dangrader till Umeå Budoklubb
RGK arrangerade dangradering till 1 och 2 dan
i Umeå den 30/10 2015.
RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och
Tony Hansson.

Godkända till 1 dan
Malcolm Evefors Umeå BK
Johan Pettersson Umeå BK
Jan Erik Moström Umeå BK

Malcolm Evefors, Johan Pettersson och Jan Erik Moström.
Bilder: HANS GREGER

Godkända till 2 dan
Erik Moström Umeå BK
Victor Bergenholtz Umeå BK
Simon Agvik Umeå BK
Viktor Forsberg Umeå BK
Viktor Forsberg, Simon Agvik, Erik Moström och Victor Bergenholtz.
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Kyuläger i Lund 15 november:

Från Skånes alla hörn...
De komma, de komma från Skånes
alla hörn. På läger, på läger kan
man få sig en liten törn.
Nä, jag får nog lägga ner mina planer på
att skriva hela denna text på någon sorts
julsångsvers.
Men det var verkligen från nästan
alla Skåneklubbar det kom folk till
Lunds Ju-jutsuklubb denna novembersöndag. Många kände jag igen, många
kramar delades ut och många nya ansikten dök upp. Konstigt detta med allt folk
inom ju-jutsu, vi kramas både på och utanför mattan.
Med grader varierande från brunt
mon till andra kyu var det med stor
förväntan vi ställde upp för påhälsning strax efter klockan 10. Efter en
uppvärmning som nog gjorde alla, som
INTE kommer från Malmö Ju-Jutsuklubb, något konfunderade var det dags
för ett gemensamt pass.
Hela förmiddagen ägnades åt kihon
waza med betoning på uke waza och
atemi waza. Vi gnuggade grunder, förflyttningsriktningar och diverse elakheter mot varandra. Ni vet sådant där man
kanske inte gör så ofta som man borde...
Nu hade vi inget val eftersom shihan

Ola Johanson och sensei Kim Ridell
höll sina hökögon på oss. Minsta slarv
påpekades och rättades till, precis som
det ska vara på ett bältesläger alltså!
Efter lunchen var det uppdelade
grupper som gällde och undertecknad
hamnade hos Ola. Vi var gröna och blå
bälten som samsades på mattan hela eftermiddagen. Ola började med att köra
lite mer atemi waza med oss innan de
två sista kihon waza skulle nötas. Det
blev många seoi nage och när man uppnått min ålder tycker man det är bra att
man i Lund har så mjuka mattor.
Sista passet fick vi själva komma
med förslag på tekniker som vi tycker
är mer krångliga än andra. Vi hann med

fem till blått och fem till brunt.
Allt som allt en sedvanligt lyckad
dag på bältesläger. Man får gnugga på
gammalt och alltid lära sig någonting
nytt. Som min uke sa, när shihan ser
mig göra en teknik och sedan bara går
vidare till nästa par vet man det var ok.
Vi hade i alla fall några sådana tillfällen
i dag.
För några i gruppen stundar säkert
graderingar till jul och er önskar jag så
klart lycka till!
Vi kommer säkert att stöta på varandra på flera läger i framtiden, för det är
så det är här i Skåne.
Är det läger så kommer man.
Ulf Ockedal, Malmö JJK

Danträning i Lund 14 november:

Alla lärde sig något nytt
Lördagen 14 november tog jag
chansen att träna för två av förbundets shihan.
Det jag tycker är bra med sådana här
danträningsläger är att de verkligen är
för alla oavsett var i sin träning man är.
Vi var 40+ som svettades under lördagen.
Vissa hade graderat innan sommaren, vissa var i slutskedet och ska snart
gradera, vissa vill kolla av så att man
har hittat rätt uke och vissa, som jag,
åker och tränar för att det är så himla
roligt. Dagen började med ett intensivt
kihonpass. Vad gör vi egentligen och
vad ska vi tänka på inför gradering var
några av funderingarna detta pass.
Efter en trevlig lunch med många bekanta ansikten så var det dags för lite
graderingsteori. Även om man hört det
16

tidigare är det nästan mer givande när
man gjort en dangradering. Vi avslutade
dagen mer ett friare pass där vi skulle
passa på att öva de tekniker vi undrade
något om.
Det blev många frågor och ännu fler
svar, som det borde vara. Jag hann inte

få svar på alla mina frågor så nästa gång
det arrangeras ett nytt danläger tänker
jag definitivt ta chansen att lära mig
mer. Till slut vill jag tacka Lundklubben
för bra arrangerat och en mycket god
och uppskattad fika.

Kai Out West i Alingsås 19–20 september:

En underbar tradition
Under en helg i september var det
åter dags för läger i Alingsås. Det
tolfte lägret. Det andas på något
sätt tradition. Och tradition kan
ju som bekant vara dötrist och
långtråkigt – eller alldeles, alldeles
underbart!
För att inte fastna alltför mycket i traditioner och låta stabilitet gå före utveckling gavs det tidigare Alingsåslägret under 2014 ett nytt namn: Kai Out West.
Samtidigt ändrades en del av det som tidigare varit en del av traditionen. Vi ville
starta om. Skapa något nytt. Och förra
årets läger blev precis så lyckat som vi
hade önskat. Så det var med viss nervositet vi bjöd in till Kai Out West andra året.
I våras då instruktörerna var klara
var vi faktiskt barnsligt förtjusta. Med
riksinstruktör Stefan Forsman, förbundsinstruktörerna Ylva Naeser och
David Gülger och elitinstruktör Ludvig
Johansson i täten bäddar det för träning
utöver det vanliga. Och så blev det. Sällan har det inkommit så mycket positiv
respons från deltagarna. Det är då det är
som roligast att arrangera läger!

Både träning och teori

Samtliga grupper tränade sju pass och
hade två teoripass. Stefan hade gjort ett
mycket genomtänkt upplägg kring passen. Det gick i stort ut på att inom lägrets tema randori skapa en utveckling
från renraku till randori. Varje pass gavs
ett givet tema där det inledningsvis fokuserades på vad renraku waza är och
hur det kan tränas. Under lägret höjdes
sedan svårighetsgraden då fokus flyttades till renraku waza i randori. I slutet

av lägret fördes randori med försvar
mot tillhyggen in och avslutningsvis
tränades liggande försvar.
Det första teoripasset gick under baneret stressreaktioner medan det andra
handlade om hur man får in och behåller fler tjejer i sporten. Kring det senare
blev det en i mitt tycke mycket givande
diskussion med utgångspunkt i hur man
i Uppsala målmedvetet arbetar med
jämställdhet.
Som vanligt var samtliga föreningar
från region väst representerade, men
även jutsukas från Lund, Växjö, Oskarshamn, Västerås och Älvsjö fanns på
plats. Med oss var förra årets vinnare av
vandringspriset Potatispokalen, nämligen Kalmar Ju-jutsuklubb. Potatispokalen är en sällsynt skapelse och är tillverkad av ännu icke känd lokal konstnär.
Med början 2014 ges den till den klubb
som har flest deltagare i Kai Out West.
Klubben får förutom sitt namn ingraverad på en guldbricka på Potatispokalen
även förvalta den till nästkommande
läger. I vissa sammanhang inom för-

bundet räknas det på procent hit och dit,
men i Alingsås anser vi att flest helt enkelt är flest.

Oväntade utmanare?

I år gick Potatispokalen till Örebro och
vi som känner David Gülger kan konstatera att även om han försökte dölja
sin förtjusning över vinsten så gick det
lite sådär. Jag har dessutom personligen
varit på plats på Sportpalatsen i Örebro
för att försäkra mig om att den nu har en
hedersplats. Det återstår att se om vinsten kan behållas av Örebro även efter
nästa års läger. Som jag ser det borde
det bli en ordentlig strid nästa år. Och
det ryktas ute i landet redan om revanschlust och oväntade utmanare.
Väl mött i Alingsås 2016 under det
trettonde lägret! Nu under namnet Kai
Out West. Och med lärdomar att dra,
vänner att möta, träningsvärk att få och
Potatispokal att vinna!
Det kommer att bli alldeles, alldeles
underbart.
Malin Bohlin

Det blev Örebro som åkte hem med Potatispokalen för att det hade flest deltagare på Kai Out West i år.
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Licensförlängning i Eslöv 3–4 oktober:

Mycket praktik en viktig del
Våra licenser inom förbundet
varar i tre år. Ganska lång tid kan
man tycka men tiden går fort och
utvecklingen likaså.
Mina licenser hade gått ut under sommaren och ryktet gick att det skulle gå
en förlängningskurs någonstans i södra
Sverige. Helt lysande, dags att lära känna nya trevliga ju-jutsukas och få möjligheten att ta del av deras kunskaper
och erfarenheter.
Tyvärr så gick det trögt med anmälningarna så vi blev en liten men trevlig
grupp på sex deltagare. Från Trelleborg
i söder till Timrå i norr. Bra geografisk
spridning mao. Höör, Göteborg och
Malmö fick komplettera listan.

Trevlig värdklubb

Eslövs Budoklubb ställde upp med lokaler för teori och praktik. En trevlig
och centralt belägen klubb som man enkelt når med tåg eller buss. För egen del
så packade jag bilen full med övernattningsgrejor. Trots att jag bor 25 minuter
från Eslöv så var det övernattning som
gällde. Lite ”lägerkänsla” och möjlighet till att sitta ned och prata på kvällen med de tillresta deltagarna var ett av
mina mål.

Lördagen startade med den klassiska
”runt bordet”-presentationen och vi
kunde snabbt konstatera att trots att vi
inte var många så fanns det många års
erfarenhet i rummet.
En licensförlängningskurs har en
agenda men den är inte huggen i sten
utan deltagarnas frågor och undringar
får också gott om plats.

Hinner man med allt?

Planeringen av terminsinnehållet fördelat på antalet tillgängliga pass kan vara
en svår ekvation att få ihop. Vissa bälten
tar längre tid, antalet träningspass eleven
deltar i är ju också direkt avgörande.
Hinner man med två pass per vecka så
kommer man vidare snabbt men hinder
kan dyka upp, en skada eller plötslig
kasträdsla kan till exempel ställa till det.
Då får man helt enkelt backa, för att sedan hitta tillbaka och med stärkt självförtroende komma vidare. Där fick vi riktigt
många bra tips på olika vägar att gå.
Att sätta av tid för sin rehabilitering
är mycket viktigt. Vila en extra vecka,
köra rehab-övningarna några extra
gånger. Här kan man bara gå till sig
själv för att hitta en rejäl förbättringspotential.

Men även annat såsom skolarbete
eller övertidsarbete kan ju ställa till det
rejält i kalendern.
Efter en mjukstart med uppdatering
av organisationsinfo och upplägg av träningsplanering så var det dags att byta
om. Mycket tid på mattan (praktik) är
en mycket viktig del av kursen då det
gav oss möjligheten att utbyta praktiska
erfarenheter. Randori, teknikbedömning, finslipning på kluriga jigo waza,
kreativa uppvärmningar – tips och idéer
frodades.
Som grädde på moset förmedlade
shihan Bergström kunskap om de sju
momenten till en perfekt O goshi.

Passivt motstånd och aktiv uke

Att uke spelar en viktig roll vet vi alla
men ibland kan man som uke tyvärr vara
lite väl följsam. Genom att hitta ett bra
samspel med tori, med lagom motstånd
och konstruktiv feedback, kan man bli
en fruktansvärt bra uke. Här fångade jag
upp uttrycken, ”passivt motstånd” och
”aktiv uke”. Mycket målande.
Att övernatta på en oanvänd luftmadrass borde vara riskfritt men det skulle
jag få erfara var helt fel. Vid tretiden
på natten mellan lördag och söndag

Barn från många klubbar i södra Sverige samlades för en intensiv helg i Kalmar. Förutom träning på tre mattytor samtidigt bjöds
också på film, äventyrsbad och en hel del bus.
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av kursen
vaknade min kropp upp i en omvänd
majskroksposition och väskan som jag
ställt på madrassen bredvid mig hade
intagit en position över mitt ansikte och
överkropp. Att ta sig upp ur en hög och
bred luftmadrass utan att väcka de andra
övernattarna var en utmaning som heter
duga och vad som var ännu mer spännande var att försöka komma tillbaka i
samma position efteråt. Det var nära nog
omöjligt. Att sätta igång pumpen kändes
som en riktigt dum idé, jag vill helst
skiljas från kursdeltagarna som vänner.
Nu vet jag i alla fall hur det känns att
vara en korv i korvbröd. Med den bilden på näthinnan somnade jag om för att
vakna några timmar senare när ryggen
nådde golvet. Dags att gå upp…

Axon-reflexen

Att kyla direkt på det stukade området har aldrig varit min grej. Jag kyler
hellre på annan plats då det funkar lika
bra ur smärtlindringshänseende. Nu har
jag även fått ett namn på detta, Axonreflexen.

Syfte

Vad är målet med de träningspass jag
håller i? Att blanda är min melodi. Det

finns tonvis med tema och områden att
välja mellan.
Progression (utveckling över tiden),
högintensiv (intervall) träning, puls-jujutsu eller fokus på styrka, eller kanske
enbart på puls. Finslipning av moment
eller motoriska program. Listan är oändlig.

Gruppträning äger !

Att konditionen sätter gränser för oss
kan vara irriterande men jag har själv
erfarenheten att vid träning i grupp så
får man massvis med energi av gruppen och orkar mer. Det är något som vi
inom ju-jutsun definitivt ska ta vara på. I

grunden anser jag att om man har roligt
på mattan så ger det mest ”bang for the
bucks”. Man ger järnet helt enkelt. Och
det är mitt uppdrag som instruktör att se
till att det blir så…

Vad det värt det då?

Jajjemänsan. Jag lämnade ett soligt Eslöv med betydligt mer kunskap och inspiration än när jag kom. Och det är väl
det som är själva grejen med grejen när
det gäller utbildning, eller hur?
Vid pennan
Richard Holm
Budo Höör IF

Monemberlägret i Kalmar 7–8 november:

Tradition och kvalitet med 150 barn
Åtta år går snabbt när man tittar
bakåt.
Men det är faktiskt så länge sedan som
en elev i vår avance mongrupp sa till
mig att vi borde ha ett läger i Kalmar,
nu när Oktobermonet i Emmaboda inte
skulle bli av för andra året i rad.
Sagt och gjort – ett läger skapades.
Det svåraste var namnet. Ingen var väl
egentligen så jätteimponerad av mitt
namn på det, Monemberlägret.
– Det låter som du är förkyld och försöker säga november, sa Malin Söderman.
Men kommer ingen på något annat
namn så blir det som jag säger. Och då
blev namnet Monemberlägret. Och nu
när vi har kört lägret i åtta år så kan man
nog säga att det är tradition att ha vårt
läger andra helgen i november.

I Kalmar vill vi också gärna ha kvalitet så långt vi kan och har möjlighet.
Och det har bara blivit bättre för varje
år. Till exempel köper vi in råvarorna
till maten från samma ställe som restaurangerna köper sitt. Och det visade
sig när vi gjorde sammanställning att
maten gick åt. Så det verkade som att
alla tyckte om det som serverades. Mest
omtyckt var nog att det var bakelse efter
maten. Lite lyxigt, men det var otroligt
omtyckt.
När det gäller instruktörerna som var
med och instruerade så var det bara kvalitet rakt igenom. Bara duktiga instruktörer som lär ut bra Ju-jutsu Kai-tekniker på ett roligt och intressant sätt så
att alla barnen suger åt sig kunskaperna
som tvättsvampar.

Men vad är ett Monemberläger utan
massa andra aktiviteter? Vi kan ju inte
bara äta massa god mat och ha en helt
underbar träning. Utan självklart var det
även i år massa tjo och tjim i Äventyrsbadet. Och efter det var det film. Och
alla sov gott efter träning, mat, äventyrsbad och film. Först att somna var nog
alla instruktörer.
Ett stort tack till alla er som kom och
deltog, alla ni instruktörer och alla ni
från Kalmar Budoklubb som hjälpte till.
Det är ni som gör det till ett så stort och
fantastiskt läger som det är i dag.
Nu samlar vi ihop alla åsikter och gör
ett ännu bättre läger nästa år!
Henrik Andersson
lägergeneral
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Fokusträning för Karin Ersson och David Gülger:

Uppskattad träningsmöjlighet för
Under hösten 2015 har åtta jutsukas med framförallt tredje dan och
uppåt vid fyra tillfällen samlats och
tränat för förbundsinstruktörerna
Karin Ersson och David Gülger.

Syftet med fokusträningen har varit att
erbjuda högre graderade jutsukas möjlighet till kontinuerlig träning för välmeriterade instruktörer.
I första hand har frågan om delta-

gande gått till jutsukas med tredje dan
och över som i olika sammanhang visat
intresse för att skapa nya träningsmöjligheter eller som på olika sätt uttryckt
att förutsättningarna för att utvecklas
vidare i den ordinarie klubben är något
begränsad till exempel på grund av att
det inte finns jutsukas i samma storlek
eller att urvalet av högre graderade jutsukas är litet.
Fokusträningen har innehållit en variation av de olika delar som Ju-jutsu
Kai är uppbyggt av. Värt att notera är
att träningen inte har fokuserat på graderingsträning inför nästa grad, utan varit tänkt att på ett strukturerat sätt kunna
ge varje deltagare förutsättningar att utvecklas vidare.

God stämning och högt tempo

Förbundsinstruktörerna Karin Ersson
och David Gülger har utifrån gruppens
behov fått helt fria händer att lägga upp
träningen. Detta har resulterat i utomordentligt givande träningsdagar med god
stämning, högt tempo och en hel del
tekniska finesser. Det är bara att konstatera att både deltagare och instruktörer
varit på topp! Och att det faktiskt är
vansinnigt roligt att träna ju-jutsu!

Fortsättning i vår

Fokusträningen har under höstterminen
haft följande deltagare; Johan Landgren, Johan Osbjer, Malin Bohlin, Henrik Andersson, Lizzie Säljgård, Dan
Isaksson, Johan Gustafsson och Kalle
Ekdahl. Fokusträningen har under hösten 2015 bestått av följande träffar:

Förbundsinstruktör David Gülger.

Kalmar Budoklubb 50 år:

Förtjänsttecken, musikunderhållning och
Kalmar Budoklubb firade sitt
50-årsjubileum lördag den 3 oktober.
Det var cirka 100 deltagare på jubileumsfesten, nuvarande och tidigare
medlemmar från klubbens olika verksamheter aikido, iaido, judo, ju-jutsu
och karate. Festen inkluderade en trerätters middag, med mingel, mat, dryck
och musikunderhållning.
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Klubben startade 1965 och en av
grundarna, Bertil Eiderhag, var med på
festen. Bertil graderades till 1 dan i jujutsu 1970, samma dag som Hans Greger, och han graderades till 2 dan 1998.
Klubben mottog under kvällen gåvor
främst i form av olika standar (bordsflaggor med förbundsmärke) från de
olika förbund klubben är med i, bland
annat från Svenska Ju-jutsuförbundet.

Under kvällen delades förtjänsttecken ut till flera av klubbens medlemmar
som varit aktiva som instruktörer eller i
styrelsen under lång tid.
Från Svenska Ju-jutsuförbundet erhöll Rickard Bäckström förtjänsttecken
i guld, Lillemor Setting förtjänsttecken
i silver och Malin Söderman förtjänsttecken i brons.
Rickard har varit klubbens huvudin-

högt graderade
5/9 i Alingsås, förbundsinstruktör
Karin Ersson, 5 dan, 24/10 i Örebro,
förbundsinstruktör David Gülger, 5 dan,
7/11 i Uppsala, förbundsinstruktör Karin Ersson, 5 dan, 5/12 i Alingsås, förbundsinstruktör David Gülger, 5 dan.
Det är glädjande nog redan beslutat
att fokusträningen kommer att fortsätta
under vårterminen enligt ovanstående
koncept. Dessutom kommer antalet
platser att utökas något, vilket gör att du
som är intresserad av att delta är varmt
välkommen att höra av dig till mig via
malinbohlin314@gmail.com.
Min övertygelse är att det inom
Svenska Ju-jutsuförbundet måste skapas
fler forum där högre graderade erbjuds
möjlighet till kontinuerlig träning och
utveckling. Fokusträningen är tänkt att
vara ett sådant forum.
Malin Bohlin

”Träningar
som dessa är
guld värda”
Vill du bli bra på något, så ska du
träna exakt det du vill bli bra på.
Det har länge varit min devis.
Fast jag har 5 dan så känner jag att det
finns mycket kvar att lära sig, så när
Malin Bohlin frågade om jag ville vara
med på fyra specialträningar under hösten var svaret enkelt.
Som högst graderad i min klubb med

Förbundsinstruktör Karin Ersson.
många pass som instruktör är de egna
träningstillfällena få. Då är träningar
som dessa guld värda. Dels att få träna
för mycket meriterade och erfarna instruktörer, att få personlig instruktion,
men även att få träna tillsammans med

andra på samma nivå som en själv. Att
få känna att man fortfarande utvecklas
och lär sig nya saker.
Johan Landgren
Älvsjö Ju-jutsu

trevliga återseenden på festen
struktör i ju-jutsu under många år, men
har nu flyttat till Göteborg. Lillemor
är sedan länge kassör i klubben. Malin
tränar i klubben men har tidigare haft
instruktörsuppdrag och även suttit i styrelsen för Nybro JJK.
Även om flera inte hade möjlighet
att komma blev det flera trevliga återseenden under kvällen. Ju-jutsu och judo
har funnits med i klubben under alla år,

medan aikido, karate och iaido tillkommit senare. Det återspeglades också i att
det var många med bakgrund i judo och
ju-jutsu med på jubileumsfesten. Kvällens musikquiz vanns av ett gäng jujutsuveteraner.
Ola Johanson
Presenter till Kalmar
Budoklubb från de olika
förbund klubben tillhör.
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Deltagarna fick en intensiv träningsdag och många tips att ta med sig i sin roll som instruktör.

Regionalt instruktörsläger Öst 24 oktober:

Atemi på längden och tvären
Till terminens instruktörsläger i Linköping kom instruktörer från Nyköping, Jönköping och Kristinehamn
för att tillsammans med Linköpings
instruktörer få ny inspiration och
kunskap.
Tyvärr var det även högskoleprov samt
tentaperiod på Linköpings universitet,
så bemanningen blev lite mindre än
vanligt. Men vi som var där fick en dags
bra träning.
Temat för detta läger var atemi i teknik och som grund. Men vi började med
gammal hederlig newaza och de tekniker som är aktuella där. Newaza är bra
både som uppvärmning och mer fysträning. ”Klockan” gicks igenom och även

senare under dagen newaza med självförsvarstänk. En ledig arm/hand kan
hela tiden göra något.
Sedan körde vi atemi som grund,
funderade på hur vi kan använda mits
både på träning och eventuellt på gradering. Så var vi plötsligt inne på att
använda atemi i tekniker (såsom ude
osae och stryptagsattack). Atemin kan
vi använda för att starta mot en stark attack eller i en teknik för att stärka upp
mot ett motstånd. Så med en aktiv uke
som ibland också gör motstånd, så var
vi med atemiförsvar även inne på renraku waza. Och därifrån stod randori på
schemat.
Lägret kompletterades med att in-

Engelskspråkiga elever?
Köp systemboken på engelska!
Pris: 350 kronor
Beställ via: E-post: kansli@ju-jutsu.se
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struera och få feedback från gruppen.
Som instruktörsläger så blev det många
tips att ta med sig till sin egen instruktion och däribland hur vi redan som
orange-grönbälten kan börja träna kata
på olika sätt.
Efter en intensiv dag så avslutade
vi dagen med dagens huvudtema med
grupparbete runt frågan. Hur kan vi
träna atemi så det är roligt och givande
även efter flera års träning och nötande
på dessa tekniker?
Vi tackar alla deltagare för denna
dag, så syns vi på vårens Regionala Instruktörsläger Öst.
Anders Bergström

Barnläger i Borlänge 24–25 oktober:

Äntligen första lördagen på höstlovet!
Vi är ett helt gäng förväntansfulla barn, föräldrar och instruktör som kommit till Borlänge och
Kampsportens hus.
Inhälsning och presentation av instruktörerna Lasse Stålnacke och Bengt-Inge
”Binge” Larsson, sen gruppindelning.
Första passet är igång, tiden går
snabbt, redan mat? Eftermiddagen blandas av lek och träning. Sista passet mysig massage med Lasse där föräldrarna
också fick vara med. Avslutar dagen
med taco, tipspromenad och lek. Alla är
trötta och inga problem att sova.
Söndag morgon frukost och lugn
skön uppvärmning med Lasse Stålnacke
för alla barn och föräldrar. Sen blev det
full fart på träningen. För att orka eftermiddagens pass fyllde vi på med spagetti och köttfärssås.Två korta pass och
avhälsning så åkte alla hem nöjda, glada
och lite lite trötta.
Lite tankar från några av våra barn
som var med:

”Det var god mat
och roligt att klättra
i repen. Det var roligt att bli slängd i
mattan när vi tränade judo” Oscar

”Jag tycker det var roligt och bra för
jag fick lära mig nya tekniker som jag
inte provat förut” Isabelle

”Vi föräldrar tycker lägret var toppen, mycket bra arrangerat och organiserat! Bra att barnen kunde vara med

Svensk

”Jag tycker det
var roligt att övernatta, träna ju-jutsu
och leka lekar med
alla. Där fick jag
också en ny och
snäll vän. Jag tycker att det var bra
att alla skrattade
Västeråsbarnen och ledaren Anna Gustafsson var nöjda
och alla hade roligt
med lägret i Borlänge.
tillsammans. Maten
där var jättegod och
”bara” en dag, att det inte var ett måste
godiset med” Cornelia
med två dagar. Underbara ledare, glada
barn! Tack!!!” Hannes mamma Maria
”Jätteroligt! Bra ledare, roliga övningar. Roligt emellan passen med allt
Tack för ett underbart läger
Ses nästa år
som fanns att göra. God mat” Hannes

Ju-juts

a Ju-ju

u Kai

tsuförb

Anna Gustafsson
Västerås Ju-jutsuklubb
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Hantering och användning av skjutvapen
I Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem finns
ett antal försvar mot skjutvapen (pistol och revolver).
Flera instruktörer har önskat få mer kunskap om hur
H
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När tillräckligt många anmält intresse föreslår stilchefen
ett antal datum för kursen.
Intresseanmälan görs till hans.greger@ju-jutsu.se

kjutvap

Kursupplägg:
Introduktion och genomgång av hur skjutvapen fungerar.
Säkerhetsbestämmelser om skjutvapenhantering.
Övning i att ladda och patron ur.
Övningsskjutning cirka 50 skott.
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Vårmonet 2016 i Nybro!
Den 12-13 mars är datum att se fram emot! En hel helg med bl.a.
träning, tävling och annat skoj! Det kommer även att anordnas
inspirerande träning och seminarie för ledare. Det startar på lördagen
klockan 11:00 och slutar söndagen cirka kl 15:00. Ett minne för livet
för endast 375 kr!

Årets limegröna t-shirt kommer att finnas till försäljning i samband
med anmälan till lägret. Den är din för endast 60 kr! Våra unika
kepsar med samma tryck kommer att säljas på plats för endast 90 kr!
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Svenska Ju-jutsuförbundet

PÅS KL Ä GE R
25–28/3 2016
Stilchef

Riksinstruktörer

Bertil Bergdahl

Hans Greger

Ulf Bäckström

Ylva Naeser

Tony Hansson

Anders
Bergström

Ola Johanson

Elitinstruktörer

Förbundsinstruktörer

Karin Ersson

Linköping

David Gülger

Erik Grönberg

A- instruktörer

Ludvig
Johansson

Stefan
Forsman

Hans
Brändström

Gästinstruktörer

Linda
Taberman

Annelie
Brandt

John Gage

Anmälan och betalning

Lägeravgift endast 850 kr
Insättes på plusgiro 66 05 65-3 eller på
bankgiro 5554-1627
Sandra
Christensen

Elin
Thörnblom

Linus
Nilsson

Instruktörer Ju-jutsu Kai
Hans Greger
Bertil Bergdahl
Ulf Bäckström
Anders Bergström
Tony Hansson
Ola Johanson
Hans Brändström
Stefan Forsman
Karin Ersson
Ylva Naeser
David Gülger
Erik Grönberg
Ludvig Johansson
Linda Taberman
Annelie Brandt
Sandra Christensen
Elin Thörnblom
Linus Nilsson

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

Anmälan till Anders Bergström
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Telefon: 070-555 2 777
Meddela namn, grad, klubb och boendealternativ
Sista anmälningsdag 26/2 2016
Boende i skolsal: 45:--/natt, 135:--/tre nätter
Hotell: Enkelrum 590:--/natt
Dubbelrum 440:--/natt/person

John B Gage, 7 dan Nihon Ju-jutsu, har bott 29 år i Tokyo och varit direkt elev till
stilens ledare. Instruerade i Kalmar i våras.
Stefan Stenudd, 7 dan Aikikai Aikido, ordförande i SB&K, har instruerat på många
påskläger och är en stor profil.
Johan Pettersson, 8 dan Gake Ryu Ju-jutsu, skåning med egen stil inriktad på självförsvar.

Start 25/3 kl. 12.00 slut 28/3 kl. 13.00

Stiltävling

RGK utlyser dangradering till 5 dan på
fredag kväll. Plats: A-hallen.

Johan
Pettersson

Gästinstruktörer

Fyra dagar – 12 träningspass
Dangradering

Stefan
Stenudd

Garanterat bra träning

Under påsklägret hålls en stiltävling på
lördag kväll efter träningen. Anmäl ditt
deltagande i lägersekretariatet.

Förbundsårsmöte

Under påsklägret hålls SJJFs förbundsårsmöte söndag kväll efter träningen. Plats: Skolans aula.

Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 23, Linköping
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DAG

ARRANGEMANG

PLATS

ARRANGÖR

KONTAKT

Brännkyrkahallen
Uppsala

Högdalen BK & Kista JJK
SJJF

Bertil Bergdahl
Hans Greger

Kai Camp 5
Licensförlängningskurs
Träning till 1 o 2 dan
Instruktörsträning

Örebro
Linköping
Linköping
Alingsås

Sportpalatset Örebro BK
SJJF
SJJF
Kai Out West

David Gülger
Anders Bergström
Anders Bergström
Malin Bohlin

C-kurs
Vårmonet
Påskläger
Gradering till 4 och 5 dan
Årsmöte

Alingsås
Nybro
Linköping
Linköping
Linköping

SJJF
Nybro JJK
SJJF
RGK
SJJF

Future Challenge 7

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Gradering till 1+2+3 dan

Uppsala

RGK

Hans Greger

2016
JANUARI
16
30–31

Stockholmslägret
Riks- o förbundsinstr.kurs

FEBRUARI

6–7
6–7
20
27

MARS

4–6
12–13
25–28
25
27

APRIL
16–17

MAJ

14–15

JULI
2–8

Sommarläger		

AUGUSTI
27–28

Riks- o förbundsinstr.kurs

OKTOBER
8–9

Svartbälteskurs

NOVEMBER
26–27

Future Challenge

DECEMBER
3–4

Gradering till 1+2+3 dan

Stefan Forsman
Sandra Christensen
Anders Bergström
Hans Greger
Hans Greger

SJJF

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Bosön

SJJF

Hans Greger

Uppsala

SJJF

Hans Greger

Uppsala

RGK

Hans Greger

SJJF – Svenska Ju-jutsuförbundet l RGK – Riksgraderingskommittén

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

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

Kungsbacka
Lidköping
Mullsjö
Shindo (Mölndal)
Tanum
Varberg
Värö
Smålands
regionen:
Borgholm
Eksjö
Emmaboda
Jönköping
Kalmar
Mönsterås
Nybro
Nässjö

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

Funktionärer i Svenska Ju-jutsuförbundet
Styrelsen
Ordförande
Hans Greger, Larsbergsvägen 12,
181 39 LIDINGÖ Tel 08–765 14 19
Fax 08–767 14 60
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se
Vice ordförande
Ola Johanson, Lybecksvägen 11 C,
Lgh 1201, 393 54 KALMAR
Tel 0480–103 60, 0105–76 10 15
E-post: ola.johanson@ju-jutsu.se
Kassör
Bertil Bergdahl, Storängsvägen 76,
136 72 VENDELSÖ
Tel 0739–80 40 11
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Sekreterare
Lotta Emgård, Krokslättsgatan 22 A,
431 67 MÖLNDAL
Tel 031–707 53 53, 0708–78 02 80
E-post jujutsumorsan@gmail.com
Ledamöter
Jens Wallström, Blomstervägen 24,
903 52 UMEÅ
Tel 090–12 41 85, 070–683 68 31
E-post: jens.wallstrom@vasterslatt.se
Tobias Back, Kröcklinge 4,
731 95 KÖPING
Tel 0221–127 23, 070–367 27 08
E-post: tobias back@ju-jutsu.se

Lizzie Säljgård, Noret 203,
780 51 DALA-JÄRNA
Tel 0281–20422, 070–378 85 75
E-post: henrik.lizzie@telia.com

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

Kommittéer

Tävlingkommittén
John Gustavsson
Gibraltargatan 84, lgh 531,
412 79 Göteborg
Tel: 0730–69 66 32
E-post: john.shindo@hotmail.com
Jonas Mokvist
Dan Isaksson

Riksgraderingskommittén, RGK
Hans Greger, (se styrelsen)
Bertil Bergdahl (se styrelsen)
Tekniska kommittén, TK
Bertil Bergdahl, (se styrelsen)
Ulf Bäckström, Södra vägen 52,
824 43 HUDIKSVALL
Tel 0650–99624.
E-post: ulf.backstrom@telia.com
Anders Bergström, Morgongatan 64,
589 53 LINKÖPING
Tel. 013–15 23 10, 070–555 27 77
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Tony Hansson, Väderkvarnsgatan 15 A,
753 29 UPPSALA
Tel 018–69 55 19.
E-post: tony.hansson@kbh.uu.se
Ola Johanson, (se styrelsen)
Hans Brändström, Norra Sidan 466,
914 97 HÖRNSJÖ
Tel 0930–710 30, 070–312 25 44
E-post: hob@ume.se
Utbildningskommittén
Anders Bergström, (se TK)
Stefan Forsman
Malin Bohlin

Ungdomskommittén
Ida Blomberg, sammankallande,
Biologigränd 37
907 32 Umeå
Tel: 0768–354048
E-post: Ida.blomberg@live.se

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

Projektansvariga
Projekt framtid
Tony Hansson, (se tekniska kommittén)
Projekt nya klubbar
Ola Johanson, (se styrelsen)

Från A till Ö i Svenska Ju-jutsuförbundet – 70 klubbar som tränar Ju-jutsu Kai
Alingsås JJK
Barkarby JJK
Björkstadens JJK
BK Shindo, Mölndal
BK Tomoe, Kiruna
BK Yoi Mullsjö
Bodens Bushido center
Borgholms BK
Borlänge JJK
Budo Höör IF
Bålsta JJK
Båstads BC
Eksjö BK
Emmaboda JJK
Eslövs BK
Falu JJK
Forshaga JJK
Göteborgs JJK
Hudiksvalls JJK
Högdalens BK

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

Mönsterås JJK
Norrköpings JJK
Nybro JJK
Nyköpings JJK
Nässjö KSK
Orsa JJK
Oskarshamns JJK
Piteå BK
Radio & TV JJK
Ronneby JJK
Sandvikens JJK
Strängnäs JJF
Strömstads JJK
Sundsvalls BK
Timrå JJK
Trelleborgs Budokai
Tyresö Judo & JJK
Täby JJK
Umeå BK
Upplands Bro BK

Uppsala JJK
Vadstena BK
Vansbro JJK
Varbergs JK
Värö BK
Västerås JJK
Växjö JJK
Älvsjö JJK
Örebro JJ Kai
Örnsköldviks JJK
Östersunds BK
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Höstläger i Uppsala 2–4 oktober:

Råkurr i restaurangmiljö
Uppsala Ju-jutsuklubb arrangerade
under höstterminen 2015 för sjätte
gången ett träningsläger med syftet
att åskådliggöra hur Ju-jutsu Kais
tekniker hänger ihop från grunden
till det breda utbud av tillämpningar som stilen kan erbjuda.
Lägret samlade denna gång 73 deltagare
från 12 klubbar. Mycket glädjande var
att 20 senseier deltog friskt i träningsaktiviteterna.
Alla instruktörer hade innan lägret
erhållit uppgifter om vad de förväntades
göra och passen var sedan fördelade med
tanke på gruppernas kunskapsnivåer.
I år bjöds bland annat på träning på
hårda ytor inom- och utomhus, samt
råkurr i restaurangmiljö. Karin Ersson
höll dessutom ett teoripass om hur träningsupplägget kan optimeras inför en
dangradering.
Uppsala ju-jutsuklubb vill även passa
på att tacka alla deltagare som tränade
med kraft och kräm samt hälsa alla intresserade välkomna till nästa höstläger
som kommer att genomföras i oktober
2016.
Tony Hansson

Linda Taberman tar kontroll över Ludvig Johansson under en utomhusträning på
höstlägret.

Instruktörer på lägret
Tony Hansson, 7:e dan, riksinstruktör
Karin Ersson, 5:e dan, förbundsinstruktör
David Gülger, 5:e dan, förbundsinstruktör
Erik Grönberg, 5:e dan, förbundsinstruktör
Olle Håstad, 4:e dan, elitinstruktör
Ludvig Johansson, 3:e dan, elitinstruktör
Linda Taberman, 3:e dan, elitinstruktör
Mats Ersson, 3:e dan, A-instruktör
Rolf Eriksson, 3:e dan, A-instruktör
Mimmi Sundin, 3:e dan, B-instruktör
Dag Lekander, 2:a dan, B-instruktör
Björn Isaksson, 1:a dan, B-instruktör
Gustav Säljgård har Ida Blombergs kumpan i ett fast grepp,
men det hindrar inte Ida från att försöka komma åt Gustav.

Ju-jutsu Kai – självförsvar med tradition och kvalitet
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