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Passionen är guldmaskinen
Stefan Stenudd

79 medaljer i officiella internationella mästerskap under
2014. Vad kan man säga mer än wow! Det gamla rekordet
var bara året innan med 69 medaljer. Vem hade vågat gissa
att det inte bara skulle tangeras, utan bräckas med sådan
råge?
Och ni ska veta det att detta medaljregn är verkligen
inget där man bara behöver vända paraplyet upp och ner.
Våra landslag kämpar med betydligt mindre resurser och
sämre förutsättningar än många andra ute i den internationella konkurrensen. Bara en sådan sak som att det tyvärr är
vanligast att de själva är med och betalar för de kostsamma
resorna till EM och VM. Och hemma har de studier eller
jobb att sköta, bredvid träningen. Så borde det verkligen
inte vara.
Men så är det. Och ändå detta fantastiska resultat, dessa medaljskördar år efter år.
Och då ska ni veta att inte alla segrar har räknats in.
Exempelvis UFC, där flera svenskar nått högt och tagit
hem beryktade segrar, ingår inte i statistiken eftersom de
inte är officiella EM eller VM. Prisar dem gör vi ändå, förstås, men deras vinster är utöver de 79. Så summan av
idrottsliga prestationer än ännu större.
Det säger en hel del om stämningen och träningen på
våra klubbar. En sådan elit går inte att få fram utan ett brett
underlag av intensivt tränande utövare som alla hjälper
varandra framåt på vägen. Passionen de känner inför sina
idrotter och sina idrottskamrater – där är guldmaskinen.
Jag har i arbetet med den här verksamhetsberättelsen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Stefan Stenudd på Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

gått igenom reportagen, intervjuerna och våra underförbunds rapporter. Det är en imponerande rikedom som
framträder. Alla dessa eldsjälar som ofta utan minsta
offentliga erkännande ägnar en betydande del av dygnen
åt något som stora delar av allmänheten inte vet ett hum
om – och som diverse makthavare med lika ringa kunskaper skyndar sig att fnysa åt, misstänkliggöra eller rentav fördöma.
Men kritikerna har inte hälsat på i våra klubbar, oftast
inte ens sett någon tävling på plats. För då skulle de förföras av all denna passion, all denna kamratliga strävan efter
att allihop ska bli bättre än de någonsin kunde drömma
om.
Ja, det är som en saga. Förvisso skapar vi inte med vår
verksamhet fred på jorden eller gör alla civilisationens
orättvisor om intet. Men alla som deltar i den frenetiska
verksamheten på våra klubbar, de känner sig välsignade.
Deras liv berikas. Det är vad såväl de 79 medaljerna som
alla aktiviteter nämnda i denna verksamhetsberättelse vittnar om. Inget är viktigare.
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79 medaljer 2014
Jonathan Broberg

Vi fick ett nytt rekordår och det gamla rekordet stod sig
bara ett år. 2014 tog våra idrottare totalt 79 medaljer i officiella internationella mästerskap, vilket var tio fler än det
gamla rekordet från 2013! Det är en fantastisk serie bragder, dessutom i en internationell konkurrens där många
andra landslag har betydligt större resurser.
Medaljstatistiken för 2014 visar att tjejerna tar fler medaljer än killarna, samt att Muay Thai vunnit både ojämförligt flest guldmedaljer och flest sammanlagda medaljer.
Totalt har tio av SB&K:s 15 landslagsidrotter vunnit medaljer under året.
Antal guld: 26
Antal silver: 18
Antal brons: 35
Antal manliga medaljer: 37 (12, 6, 19)
Antal kvinnliga medaljer: 42 (14, 12, 16)
Medaljspridning över SB&K-idrotter (antal)
Muay Thai 31 (11, 6, 14)
Brasiliansk ju jutsu 12 (5, 3, 4)
Ju-jutsu 12 (4, 2, 6)
Kyokushin 9 (2, 2, 5)
MMA 5 (0, 4, 1)
Jodo 3 (3, 0, 0)
Iaido 3 (0, 1, 2)
Wushu 2 (1, 0, 1)
Kickboxning 1 (0, 0, 1)
Naginata 1 (0, 0, 1)
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Guldmedaljer 2014
Susan Kariuki, VM i thaiboxning
Landslagsdebutanten Kariuki var på god väg att missa hela
VM. Vid invägningarna visade vågen ett par hekto för
mycket, så Kariuki valde då att raka av sig håret för att
klara vikten. Väl i VM imponerade hon som ingen annan.
Hon nästan dansade sig vidare till VM-final där hon körde
över spanjorskan Medina Sarai och blev världsmästarinna
i svåra viktklassen -48kg. Och som om detta inte vore nog
– Kariuki blev utsedd till hela VM:s bästa kvinnliga fighter.
Isa Tidblad Keskikangas, VM i thaiboxning
Kom tillbaka efter ett armbrott och hade inte matchats på
nära nog ett år. Isa fick ett wild card till VM och väl där tog
sig en otrolig karriär fart. Tidblad Keskikangas fick dessutom plats i -75kg-klassen, två viktklasser över hennes normala vikt. Och efter strålande insatser i både kvart- och semifinal tog hon sig an Maria Belush från Vitryssland i final.
Med knappt den halva första ronden gången bröt domaren
finalen till Tidblad Keskikangas fördel, och hon bärgade
Sveriges tredje guld under VM i Malaysia. Och framgångssagan skulle fortsätta under EM…
Nils Olsson, JVM i thaiboxning
Slag- och sparkvirtousen från Arvika inledde JVM lite nervöst och trevande för att sedan stå överst på prispallen när
VM summerades. Finalen mot estländaren Koponev blev
en böljande historia med två ansikten. Ett där Olsson pressade under matchens första hälft, ett där Koponen försökte
febrilt komma ikapp svensken. Men Olsson försvarade sig
med bravur och vann Sveriges första juniorguld i VM i
thaiboxning någonsin.
Karl Albrektsson, EM i wushu
Det var det taktiska spelet som gjorde att svensk wushu
fick en historisk första europamästare. Karl Albrektsson,
10
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som också inlett en spännande proffs-MMA-karriär, var
stor, tung och oerhört disciplinerad och i EM-finalen mot
ryssen Makhmudov var han dessutom först in i nästan
samtliga tekniker. Albrektsson visade pondus och klass,
något som också kännetecknar talangen i MMA-burarna.
Arvid Axelsson, JEM i jujutsu
Sverige är åter en stormakt i jujutsu-världen och under JEM
på hemmaplan visades att svensk jujutsu även går mot en
fin morgondag. Arvid Axelsson dominerade ne wazans 94kg-klass och vann tillslut guldet, på ett synnerligen imponerande vis.
William Seth-Wenzel, JEM i jujutsu
En av de största svenska jujutsutalangerna utöver redan
etablerade världsstjärnan Fredrik Widgren är William SethWenzel. Också han från Nacka och utrustad med god blick,
fin teknik och ett härligt rörelsemönster. Under JEM var
han fenomenal och gick inte att sätta stopp för.
Fredrik Widgren, JEM i jujutsu
Det var JEM:s allra sista match. Och en Fredrik Widgren
som gjorde sin sista match som junior, och som redan hade
etablerat sig i seniorvärldstoppen, ville verkligen vinna.
Hans tidigare sex mästerskapsfinaler hade slutat med förluster, men under JEM i Lund jagade Widgren bort det
spöket all världens väg och vann storstilat över ryssen
Shalnev.
Milad Naderi, JEM i kyokushin
I Baku avgjordes både EM och JEM i kyokushin och Milad
Naderi skulle visa att svensk kyokushin kommer att gå en
ljus framtid till mötes. Han svarade för en enastående EMturnering och skrällde när han tog hem guldet. Som lök på
laxen blev han också utsedd till hela JEM:s bästa junior på
killsidan.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Janni Larsson, VM i BJJ (svartbälten)
Åkte till VM i BJJ som ny i svartbältesklassen och redan i
första matchen hade det kunnat ta slut. Ett lås gjorde att armen värkte till rejält, det visade sig vara en ledmus i leden.
Men det höll inte Larsson ifrån att bli historisk. För första
gången någonsin tog en svensk VM-guld i BJJ i svartbältesklassen. VM-finalen gick mot brasilianskan Nascimento
och där vann hon på ett svep efter att ha letat favorittekniken fotlås. Larsson skulle inte vara färdig här med VMguld under 2014…
Klara Tibbling, VM i BJJ (lilabälten)
Veteranen från Järna ville gärna ha revansch från 2013 års
missade VM-final på grund av skada och mycket riktigt –
revansch blev det. Efter två hårda matcher besegrade Tibbling en avig brasilianska i finalen med två poäng och hade
därmed sitt bästa år i karriären.
Martina Gramenius, VM i BJJ (blåbälten)
Talangen från Stockholm och Prana BJJ visade att hon kan
bli att räkna med i framtiden. Guldet i blåbältesklassen säkrades efter en väldigt fint genomförd VM-turnering. Blir
spännande att följa och se vad hon kan åstadkomma även
i högre bältesklasser.
Angela Sterpu, VM i BJJ (blåbälten)
Hade ett mycket bra 2014 och knep ett krigarguld i blåbältesklassen under VM i Long Beach. Borde snart vara
material för högre bältesklasser om utvecklingen fortsätter.
Blir spännande att följa under 2015.
Neda Khezerian, VM i BJJ (vitbälten)
Tog ett stort utvecklingskliv under 2014 och vann ett starkt
guld i vita bältesklassen under USA-VM. Har god teknik
och bör ganska snart söka sig uppåt i hierarkin.
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Laget i jodo, EM i jodo
Sverige har vid flera tillfällen vunnit medalj vid jodomästerskap, men lagfullträffen har saknats. Ifjol hade laget,
bestående av herrar Waldestål och Yin men också av finurlige och tekniske Christian Strandberg och irrationelle och
spännande Johan Andersson, också det lilla flyt som behövs. Sverige förlorade en match i gruppspelet, gick ändå
vidare till slutspel där man faktiskt också hade råd att förlora en match. Semifinal blev det mot Tyskland och i final
väntade stormakten Belgien, där Sverige alltså drog det
längsta strået.
Jesper Waldestål, EM i jodo
Jesper Waldestål vann finalen i sandanklassen mot polacken Michael Szczepanski. Waldestål hade full kontroll i
finalen och bärgade det tredje svenska EM-guldet under
mästerskapet i Italien. Falkenbergsonen är en stor budoprofil och en veritabel medaljmaskin, som äter, sover och
andas budo. Blir stort affischnamn när EM 2015 avgörs – i
Falkenberg.
Sida Yin, EM i jodo
Inte ens de allra främsta och största idrottare i historien har
med flärdfrihet försvarat mästerskapstitlar. Det är något
annat att jaga än att vara jagad. Sida Yins nya guld i Turin
vittnar om ett oerhört starkt idrottspsyke och en talang, en
naturbegåvning. Hade Sida Yin hållit på med en större
idrott än just jodo hade han förmodligen prytt reklamkampanjer, varit i det mediala blickfånget och haft stora
sponsorer.
Isa Tidblad Keskikangas, EM i thaiboxning
Det hann bara gå en knapp halv rond. Sedan hade den regerande svenska världsmästarinnan Isa Tidblad Keskikangas gjort processen kort med Katsiaryna Chernoak från Vitryssland i damernas A-klassfinal i -71kg. Svenskan tvingSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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ade fram två räkningar innan domaren bröt matchen. Och
med det var en fantastisk dubbel under året fullbordad.
Tidblad Keskikangas skulle sedermera också vinna Nordiska Mästerskapen och bli nominerad till Radiosportens
Jerringpris.
Sofia Olofsson, EM i thaiboxning
Efter drygt två minuter av den andra ronden bröt domaren
EM-finalen i damernas A-klass -54kg mellan turkiskan
Burcu Karakis och Sofia Olofsson. Då fick turkiskan sin
tredje räkning efter att Olofsson dominerat stort från första
sekund. Innan finalen hade Olofsson, som svarade för sitt
livs säsong, imponerat stort.
Elin Öberg, JEM i thaiboxning
Junioren Elin Öberg vann finalen i juniorklassens -57kg
efter en mycket stark insats mot den luriga ungerskan Bianca Balajl. Öberg har kraft i teknikerna och en dedikation
för att bli bäst som gör henne till en av landets mest spännande thaiboxningsjuniorer.
Alexander Glemme, EM i thaiboxning
Junioren Alexander Glemme, född 1997, från Falkenberg –
så heter Sveriges genom tidernas första EM-guldmedaljör
i thaiboxning på juniorsidan. I finalen i Krakow var Glemme strålande mot ukrainaren Artem Lastovchenko i -81kgklassen. Glemme har potential att bli en av Sveriges vassaste inom några år.
Chalita Andersson, U22-EM i kyokushin
Sverige lyckades väl under U22-EM i kyokushin och en av
de som var vassast var supertalangen Chalita Andersson.
Guldet kom i kata där Andersson var både skarpast och
med bäst fokus. Andersson har länge klassats som en av
svensk kyokushins allra största talanger och slutade förra
året femma på senior-EM.
14
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Janni Larsson, VM i jujutsu
Var faktiskt löjligt överlägsen under VM i Paris där Larsson
i ne wazaklassen gjorde lite som hon ville. VM-finalen var
över innan den knappt hade börjat. Larssons självsäkerhet
på mattan, hennes minutiösa precision i teknikerna - hennes alldeles uppenbara överlägsenhet påminner inte så lite
om UFC-stjärnan Ronda Roussey. Under VM-finalen spred
sig en känsla av 'jaha, då var det avklarat' efter hennes
finalvinst på favorittekniken fotlås 28 sekunder in i matchen över polskan Ana Polak.

Silvermedaljerna 2014
Olivia Karlsson, JVM i thaiboxning
Talangen Karlsson fortsatte under 2014 sin fina utveckling
och under JVM i Malaysia blev det ett rungande bevis på
det. I svår konkurrens nådde hon ett silver. Karlsson blir
spännande att följa i fortsättningen också.
Rasmus Nolbratt, JEM i jujutsu
En stor talang inom disciplinen ne waza som imponerade
stort under junior-EM på hemmaplan i Lund. Pressade betydligt tyngre meriterat motstånd hårt och tog sig hela vägen till final, där han var på vippen att sno åt sig guldet.
Maria Runquist, VM i BJJ (blåbälten)
Från Lund egentligen, men bosatt i Stockholm. Hennes BJJkarriär har tagit fart och ett silver i blåbältesklassen lovar
gott för framtida mästerskap.
Victoria Hansson, VM i BJJ (blåbälten)
Har haft några år av stadig utveckling och hade ett fint VM
under några sköna dagar i USA. Men hennes frenesi och
fina teknik räckte emellertid ”enbart” till en silvermedalj.
Har potential att kunna kliva högre upp, både på prispallar
och bältesklasser.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

15

Angela Sterpu, VM i BJJ (blåbälten)
Är fartfylld och tung att möta och det visade sig under VM
i Long Beach. Ställde upp i två klasser, den öppna och den
vanliga viktklassen och vann ett silver och en än ädlare
valör…
Joel Moya, VM i MMA
Hade verkligen några fina dagar under VM i amatör-MMA
i Las Vegas. Snabb, rörlig och svår att träffa. Inledde också
VM-finalen på ett övertygande sätt, men fastnade i en triangel i slutet av den första ronden och istället för ett VMguld till göteborgaren vann finländaren Illkainen istället.
Jimmie Jensen, VM i MMA
Var den av svenskarna som imponerade allra tydligast
under Vegasveckan – fram till finalen. Jensen visade variation i avsluten men i finalen fick han se sig besegrad av
amerikanen Mariscal. Jensen visade dock att han har stor
potential och hade en del UFC-ögon på sig under veckan.
Gabriella Ringblom, VM i MMA
Ambitiös och spännande. Lägger ner stort hjärta för sin
sport och var favorit i sin VM-final i Las Vegas. Men brasilianskan Ribas tog ledningen tidigt i finalen och tvingade
Ringblom att öppna sig lite i sitt game. Och trots en forcering på slutet blev det inget guld den här gången.
Jill Holmström, VM i MMA
Är en av de MMA-utövare som utvecklats snabbats på kort
tid. Under veckan i Las Vegas imponerade hon fram till sin
finalmatch. Där tog det emellertid tvärtstopp och Holmström, bosatt i Stockholm, fick nöja sig med en silvermedalj.
Elina Nilsson, EM i thaiboxning
Göteborgskan har vunnit medalj i samtliga mästerskap hon
16
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ställt upp i. Är en av Sveriges mest meriterade thaiboxare
som fortfarande är aktiv och under EM visade hon att hon
fortfarande har mycket att ge. Finalförlusten till trots var
2014 ytterligare ett starkt år för Elina, med ett VM-brons
och ett EM-silver.
Erica Björnestrand, EM i thaiboxning
Precis som Elina hade Björnestrand ett väldigt starkt 2014
och landslagsdebutanten från Malmö seglade fram som en
guldkandidat under EM. Med sina långa tekniker ställde
hon till det rejält för motståndarna och var på vippen att
också vinna EM-finalen, men fick dock ge sig i en jämn
match mot ryskan Svetlana Vinnikova.
Therese Hellborg, EM i iaido (mudanklassen)
Uddevallatjej men bosatt i Stockholm som tagit enorma
kliv i sin utveckling under de senaste åren. Stod för ett alldeles utmärkt EM i en klass där Sverige hade två pallplatser, bronset vanns av Anna-Lena Olsson.
Viktorija Skoruptskyte, U22-EM i kyokushin
Har stått lite i skymundan då andra talanger i kyokushinlandslagen skövlat internationella framgångar de senaste
åren. Likväl har Skoruptskyte haft en fin kurva i sin utveckling och kommer garanterat att lyckas med fler bravader
inom nära framtid. Silvret tog hon i kumite, alltså fightingdelen av kyokushin.
Rasmus Bergström, U22-EM i kyokushin
Har etablerat sig i seniorlandslaget och har väldigt mycket
kyokushin i sig. Räknas som en av de största talangerna i
landet. Var snubblande nära guldet under U22-EM, men
hade inte riktigt de berömda marginalerna på sin sida.
Helena Edfeldt, VM i jujutsu
Var en av huvudrollsinnehavarna i en av VM:s häftigaste
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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ne waza-matcher. Låg under med bara halvminuten kvar,
mot världsstjärnan Miriam Belosov från Israel. Men lyckades få till ett påpassligt svep som jämnade ut matchen, men
åkte sekunderna senare på ett svep själv och förlorade med
minsta möjliga marginal. Edfeldt visade emellertid med
eftertryck vilken kvalitet hon besitter.

Bronsmedaljerna 2014
Sofia Olofsson, VM i thaiboxning
Det blev ett starkt 2014 för stockholmstjejen Sofia Olofsson.
Hon inledde med ett VM-brons i Malaysia där hon inte var
långt från en finalplats. Vägen fram till bronset präglades
av intensitet, teknik och finurlighet och även om hennes
stora fullträff skulle komma under EM var VM-bronset en
första indikator på att Sofia, äntligen, tagit det kliv många
av oss trott att hon har potential till.
Erica Björnestrand, VM i thaiboxning
Hästtjejen från Malmö var en av de svenska VM-debutanter på damsidan som lyckades strålande under VM. Hennes räckvidd i både slag- och sparkteknikerna gav inte
motståndarna en lugn stund. I första matchen i VM blev
Björnestrand ofrivilligt indragen i en politisk soppa, där
matchen försenades gruvligt då det holländska motståndet
först inte skulle få gå matchen och sedan, efter kalabalik,
ändrades detta. Allt när båda idrottarna stod i ringen, klara
för att sätta igång. Björnestrand blir ett namn framledes att
räkna med.
Elina Nilsson, VM i thaiboxning
Det går inte nog att imponeras av veteranen Elina Nilsson.
Hennes VM-brons bärgades efter en finfin kvartsfinalseger,
men en tydlig förlust i semifinal satte stopp för ädlare valörer. Men bronset innebar ändå att Nilsson fortfarande har
en svårslagen svit: medalj i varje mästerskap hon någonsin
ställt upp i.
18
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Giang Hoang, VM i thaiboxning (A-klass)
Boråsaren hade ett magnifikt mästerskap på gång och var
klar för VM-final. Då kom dråpslaget. En protest om domslutet i semifinalmatchen gick igenom, och Hoang bestals
formligen på en ädlare valör. Under prisceremonin lämnade sedan Hoang kvar sin bronsmedalj på prispallen och
gick därifrån.
Hamza Bougamza, VM i thaiboxning (A-klass)
Rinkebys stolthet visade med all tydlighet att talangen
hade omsatts i ett kunnande av yppersta klass. Bougamza
stormade mot final, men i en jämn semifinal dömdes (tveksamt) motståndet till seger och det blev aldrig den där fullträffen under året för Hamza som vi väntat på. Under hösten har Bougamza även kämpat mot en enträgen skada.
Yossef Issa, VM i thaiboxning (A-klass) -81kg
En tuffing av hårdaste skal från Göteborg som imponerade
under kvartsfinalen, så pass att några faktiskt såg VM-debutanten som en reell guldkandidat. Men i semifinalen tog
resan slut, men Issa kommer för alltid att ha ett VM-brons
på sin CV.
Elin Öberg, VM i thaiboxning (juniorklass)
Talangen från Stockholm fick en smakstart på sitt första
stora internationella mästerskap, där hon i premiärmatchen efter bara någon minut vann på en solklar knock. VMäventyret tog emellertid slut för Öberg i semifinal, men
många förundrades över det lilla svenska kraftpaketet.
Elias Lindbäck, VM i thaiboxning (juniorklass)
Kämpade frenetiskt i sin kvartsfinal, som var både jämn
och högkvalitativ. Lindbäck avslutade oerhört starkt och
avancerade vidare till semifinal, där dock det mesta krutet
verkade ha bränts. Det blev ett fint brons ändå, för stockholmskillen.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Alexander Glemme, VM i thaiboxning (juniorklass)
Glemme har lovordats länge av förståsigpåare och även om
VM kanske inte blev exakt vad han tänkt sig blixtrade han
emellanåt till – och då rejält. Det räckte till ett brons. Och
under JEM skulle han visa ännu mer.
Oliver Enkamp, EM i wushu
Det känns som att Enkamp varit med hur länge som helst
nu, men faktum är att Oliver fortfarande bara är i början av
karriären. Han tävlar på proffsnivå i MMA. Men under EM
i wushu visade Enkamp kvaliteter också i fightingdelen
sanshou. Ett EM-brons blev det.
Erica Persson, JEM i jujutsu (U21)
En av många unga duktiga jujutsu-utövare som spås en
lysande framtid. Är tekniskt begåvad och ett brons på JEM
är minsann ingen enkel medalj att vinna.
Therese Alm, JEM i jujutsu (U21)
Junior-EM på hemmaplan, i Lund, blev en fin svensk indikator om en stark framtid. Therese Alm gjorde ett fint EM,
och det räckte till ett brons.
Fredrik Olsson, EM i kyokushin
Vid sidan av Jimmie Collin har Fredrik Olsson varit ett av
våra starkaste namn i kyokushin under en tid. EM-bronset
hade mycket väl kunnat bli en ännu ädlare valör, men Olsson hade inte riktigt flytet på sin sida, som också behövs.
Cecilia Wallin, EM i kyokushin
Många undrade hur talangen, den nu 23-åriga, Wallin
skulle klara av omställningen från junior till senior. Svaret
gav hon under EM med eftertryck; bronset är en del i en
resa som kan sluta hur lyckligt som helst för Wallin. Med
sin frenesi, skarpsinthet och sina hårda tekniker är hon redan ett hot mot de allra främsta.
20
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Sanne Larsson, JEM i kyokushin
Ännu en av svensk kyokushins unga som tagit stora kliv
framåt. Larsson är född -96 och en av landets största talanger inom sin sport och JEM-bronset kommer sannolikt
inte vara hennes sista medalj i karriären.
Sebastian Brosché, VM i BJJ, brunbälten
Brosché var firad storstjärna i en lägre bältesklass och när
nu Vilhelminasonen, bosatt i Norge numera, klev upp till
brunbältesklassen under VM innebar det – fortsatta framgångar. VM-bronset imponerade.
Klara Tibbling, VM i BJJ, lilabälten
Gjorde ett strålande VM, där bronset i den öppna viktklassen skulle följas upp med en riktig fullträff i -79,3kg för
veteranen som länge ansetts vara en av svensk BJJ:s främsta.
Alexander Baffoun, VM i BJJ, blåbälten
Är lite av en coming man inom svensk BJJ och med nu ett
VM-brons i bagaget finns det fog att tillåta sig tro på fler
internationella medaljer framledes från skånepågen.
Filippa Koski, VM i BJJ, blåbälten
Talang som håller på att bygga upp ett stabilt CV. Finurlig
och stilren i sina tekniker och vägen fram till VM-bronset
bådar gott.
Alexander Pärleros, VM i MMA, heavy weight
Hade en fin VM-turnering i Vegas under ett par härliga
dagar och växlade hårda, långa tekniker med god kontroll
och snabbhet trots sin storlek. Svensk MMA hoppas att
stockholmaren kan ta ytterligare kliv framåt.
Linnea Larsson, EM i thaiboxning (A-klass)
Har kämpat länge för att få till det i ett mästerskap och
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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under EM i Polen visade slitvargen från Varberg upp fin
kvalitet. Det hade kunnat gå ännu bättre för Larsson, men
ett EM-brons var ett rejält fall framåt för henne.
Max Ramqvist, EM i thaiboxning, (A-klass) -71kg
Vann SM för ett par år sedan och har jobbat sig in i landslaget. Är kanske inte den mest tekniske thaiboxaren, men
besitter ett härligt driv, en fin förståelse och har en enorm
slagkraft. Det räckte till ett välförtjänt EM-brons.
Burim Rama, EM i thaiboxning (B-klass), -71kg
Teknisk och kvick och står på tröskeln till A-klass. Behöver
emellertid bli lite hårdare i sina tekniker, när så sker blir
Rama ett namn att lägga på minnet.
Billy Bengtsson, EM i thaiboxning, (B-klass) -63,5kg
Fortsätter stadigt att utvecklas åt rätt håll och kommer med
stor sannolikhet att fortsätta vinna medaljer i B-klassammanhang ett tag till.
Giang Hoang, EM i thaiboxning (A-klass)
Hade en enorm form under VM i Malaysia, där han alltså
bestals på en finalmatch. EM var inte lika lyckat för Hoang,
som ändå slet till sig ett brons.
Dalia Ali, EM i kickboxning, full kontakt low kick
Svensk kickboxning genomgår en generationsväxling, som
inneburit en del medaljbortfall de senaste åren. Återväxten
ser emellertid inte alls så mörk ut som först befarades.
Dalia Ali är ung och nära nog en komplett kampsportare,
som hävdar sig väl i tre olika kampsporter redan.
Anna-Lena Olsson, EM i iaido, mudanklassen
För inte alls så länge sedan var Anna-Lena Olsson ny i
landslaget och en överraskande medaljör under EM. Till
detta mästerskap hade kraven på hennes prestation höjts
22
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Isa Tidblad Keskikangas med sina coacher David Berndt och Henrik
Nässén på VM i Muay Thai, där hon tog guld i -75 kg. Hon tog även
EM-guld i -71 kg Foto: Jonathan Broberg.

och då vann den skicklige Olsson en ny EM-medalj, denna
gång en bronspeng.
Sida Yin, EM i iaido, yondanklassen
Den kunnige Yin är kanske allra bäst i jodo, men klarar sig
alldeles utmärkt också i svärdidrotten iaido. Ett EM-brons
blev det för den begåvade stockholmaren.
EM-laget i naginata, (Elin Sandqvist, Sofia Judkins och Lisa
Sander)
Det är sannerligen inte alla år vi kan glädja oss åt mästerskapsmedaljer i naginata. Men under höstens EM lyckades
det svenska laget med bedriften att plocka hem ett efterlängtat EM-brons.
Milad Samizade, JEM i kyokushin, (U-22)
Milad beskrivs ofta som den stora talangen inom svensk
kyokushin just nu och hans framfart under U22-EM blev
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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ingen avstickare från den beskrivningen. Ett tungt brons
och framtiden ser ljus ut.
Lisa Linder, JEM i kyokushin, (U16)
Har väldigt mycket kyokushin i sig och kommer att bli väldigt nyttig i framtiden. EM-bronset visade att hon har klassen och styrkan att utmana de främsta i ålderskullen.
Andreas Gustafsson, VM i jujutsu, (ne waza)
Var sjuk, hade inte tränat så som han hade önskat och VM
skulle egentligen inte gått alls för Andreas Gustafsson.
Men vilken styrka och vilken kroppskontroll han har. I
semifinalen menade många tyckare också att svensken
borde tilldömts en seger. I bronsmatchen var han överlägsen.
Philip Andersson, VM i jujutsu, (ne waza)
Om idrottare är kända för att gå in i sina bubblor stämmer
det också in på Andersson. Upphöjt till ungefär hundra.
Andersson var knappt kontaktbar under EM, men väl på
mattan var han strålande och vann ett välförtjänt brons,
som var på vippen att bli än mer ädelt.
Jennie Brolin, VM i jujutsu, (fight)
40 år och still going strong. Brolin är ett föredöme och fortfarande otroligt kompetent och ren i sina tekniker. Vann ett
brons i samma arena och på samma matta som hon vann
silver 1996.
Fredrik Widgren, VM i jujutsu (fight)
VM:s största domarsnackis ledde till att Widgren, i bättre
form än någonsin, inte fick fajtas om guldet. Fram till och
efter domartabben, som medförde direkt förlust i semifinalen, var svensken totalt dominant och även om bronset
värmde var det tydligt att Widgren var värd mer.
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SB&K bakom historiska SM-medaljer
Publicerat 2014-02-28 av Jonathan Broberg

På begäran från Svenska Budo & Kampsportsförbundet
lanserar idrotten numera könsneutrala SM-medaljer. De
gamla medaljerna har varit riktade till män eller kvinnor,
även om det finns många idrotter där män och kvinnor
tävlar mot varandra.
– Jag förstår faktiskt inte varför detta inte har funnits tidigare, helt ofattbart med tanke på att det finns idrotter där
kvinnor och män tävlar i samma klass, säger Svenska Budo
& Kampsportsförbundets utbildningskonsulent Magnus
Ledin till budokampsport.se.
Det finns många idrotter i Sverige där män och kvinnor tävlar mot varandra i samma klass. Ändå är det först
nu, på begäran av Svenska Budo & Kampsportsförbundet,
som SM-medaljerna görs könsneutrala.
Magnus Ledin, utbildningskonsulent på SB&K tillsammans med Europamästaren i jodo Sida Yin är drivkrafterna
bakom de nya SM-medaljerna.
– Vi ser det som självklart att det ska finnas SM-tecken
som inte är könsdefinierade. Det känns skönt att detta äntligen blev verklighet. Detta har verkligen varit en långdragen historia. Mitt första mail till RF angående detta var i
september 2012.
Även Sida Yin, som tävlar kontinuerligt mot kvinnor i
både jodo och iaido, känner en lättnad när nu SM-medaljerna är klara att användas.
– Äntligen, utbrister han och fortsätter:
– Det är liksom en självklarhet i de arter jag tränar och
tävlar i, iaido och jodo, där det inte finns några fördelar att
vara det ena eller andra könet.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Magnus Ledin tror och hoppas att initiativet nu kommer att sprida sig genom idrottsrörelsen.
– Jag kan tänka mig att vi i framtiden kommer se fler
idrotter, även de som tävlar kvinna mot kvinna och man
mot man, som väljer detta könsneutrala SM-tecknet.

26

Verksamheten 2014

George Sallfeldt vid tidvattnets vändpunkt
Publicerat 2014-03-24 av Jonathan Broberg

Få personer symboliserar kampsport så genuint som George Sallfeldt. En stor liten man som på många sätt faktiskt
räddat kampsporten i Sverige. Inte minst när han visade
Sveriges regering att kampsportsfamiljen inte är att leka
med under de hårda, mörka, snåriga åren. Att han lämnar
som ordförande i MMA-förbundet ter sig särledes normalt
och jag har inte förr känt ett Hederspris på Kampsportsgalan vara mer självklart än det föreföll i år.
Ni som såg Kampsportsgalan i lördags, ni som hörde
George Sallfeldts tal – ni förstår också vilket otroligt kampsportshjärta som bultar i den lilla närkingska kroppen.
Mina ögon svullnade upp under talet, halsen blev
skrovlig och nackhåren reste sig. George Sallfeldts historia
om hur han lyckades få regeringen att inse att kampsport
inte ska förbjudas borde det göras en långfilm om. Hans
gedigna kunskaper om det mesta föll också väldigt väl till
pass i Svenska MMA-förbundet, där han fram till i lördags
varit ordförande i tre år.
Jag har haft förmånen att ha mycket med George att
göra och jag måste få det ur mig bara – Sallfeldt är för
svensk kampsport det Gandalf den vita är för ringsällskapet.
Faktum är att jag ibland inte förstått hur han har burit
sig åt. Och inte heller hur många timmar som ryms i ett
Sallfeldt-dygn – ty det kan inte vara 24.
I ett Sverige som idag känns instabilare än på mycket
länge är kampsporten fast förankrad. Men så har det inte
alltid sett ut. Jag var inte involverad i svängen runt kampSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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George Sallfeldt tar emot SB&K:s Hederspris på Kampsportsgalan
2014. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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sportsfakta och det arbete som framförallt Sallfeldt, Michael Sjölin och August Wallén lade ner – jag kom in betydligt senare.
Men lite av det som gjordes då har jag kunnat se kring
debatter som hållits. Jag må vara utbildad inom media och
kommunikation, jag må ha arbetat i branschen i snart tio år,
jag må ha arbetat i Sveriges största och mest framgångsrika
idrottsförening med medialt ansvar – men jag har aldrig
träffat en man som George Sallfeldt.
Hans ödmjuka ton, hans snälla uppsyn och hans sätt
att röra sig och föra sig får alla från den kämpande idrottaren på golven till Mona Sahlin att gilla honom – och man
känner sig inkluderad i hans närvaro, lite som när vårsolen
skiner. Hade Sallfeldt varit politiker hade han fått min röst.
För han är en man som inger förtroende.
När han nu lämnar ordförandeposten i MMA-förbundet ska han känna att han givit ersättaren Johan Halldin en
mycket god verksamhet att basa över.
Och för egen del hoppas jag snart att jag får tid att ta
med George på den fotbollsmatch jag har lovat honom i
drygt fyra år nu.
När löven faller från höstträden, och lämnar grenarna
kala, innebär det också att när våren kommer är träden
starkare och större än aldrig tidigare.
Sallfeldt har fått kampsportsträdet att växa ut i ståtligt,
stolt prakt – utan att riskera skövling.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Precision och kontroll under jodoläger
Publicerat 2014-04-16 av Eva Hedman

Det är grått och kallt i Stockholm den här dagen. Men
träningslokalen i Liljeholmen sjuder av värme och energi
när en av de äldsta jodoklubbarna i Sverige har öppet läger
i Shindo Muso Ryu Jodo.
En lördagmorgon i stockholmsförorten Liljeholmen
står tretton förväntansfulla jodokas utanför Nybohovsskolan, i väntan på att få komma in i idrottshallen. Av någon outgrundlig anledning är lokalen inte avlarmad, och
nu inväntas vaktbolaget. Trots att det är grått, kallt och blåsigt ute är humöret på topp. Det är dags för Stockholms
Jodokais första träningsläger på många år som är öppet för
alla, oavsett klubbtillhörighet.
Mer frekvent har Stockholms Jodokai haft träningsdagar för sina klubbmedlemmar. Men tekniksystemet för
Shindo Muso Ryu Jodo är stort, och det är omöjligt att
hinna igenom allt på en dag. Under ett tvådagarsläger
finns lite större chans att hinna med. Dessutom är det roligt
att göra något tillsammans, över gränserna för tillhörighet
i klubb och stil.
Lars och Lena Carlberg och Lars Bäckstam, är med sina
mer än 30 jodo-år i bagaget några av Sveriges äldsta utövare av Ko Ryo, den gamla stilen. Utanför träningen är de
varma, glada personligheter med stora hjärtan och mycket
passion.
Men väl inne i lokalen, när träningskläderna är på och
vapnen tas ur sina fodral, sker en förvandling. Borta är den
något blygsamma attityden, och fram kommer istället en
skärpa och precision som är svår att hitta någon annan30
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stans. Med vapen i hand är det som om de växer till sin
dubbla storlek.
Förmiddagen inleds med positioner, hugg och stötar
med bokken (svärd) och jo (stav). I lokalen, som är alldeles
lagom stor för antalet deltagare, ekar det av kraftfulla,
synkrona kiai. Träningshallens råa kyla är det ingen som
märker, de är alltför upptagna med att få kroppens alla
delar att samarbeta fram den perfekta positionen. Hållningen ska vara rak, fötterna på rätt plats, vapnet i rätt vinkel…
Vid kataträningen, som utövas tillsammans med någon annan, blir det också väldigt viktigt med avstånd. Exempelvis får ett hugg mot huvudet av säkerhetsskäl aldrig
stanna närmre än två decimeter från huvudet, berättar Lars
Carlberg. Hamnar man däremot för långt bort försvinner
hela syftet med att träna tillsammans.
De flesta av deltagarna är rutinerade jodo-utövare,
vissa med tävlingserfarenhet på elitnivå. Därför går instruktionerna fort, och för den som inte sett katorna förut
är det svårt att hänga med. Lars och Lena visar ett par
gånger och berättar ibland om någon liten detalj, sedan får
deltagarna öva själva. Efter två till tre gånger byter de till
nästa form.
Och så håller det på. När alla katorna i en viss serie
gåtts igenom byter de vapen, så att den som nyss hade en
jo istället tar en bokken och tvärt om. Sedan börjar de om så
att alla får en chans att öva båda sidorna av rörelsemönstren. Efter de första tre timmarna har de hunnit igenom tolv
kator.
För ett otränat öga är det lätt att tro att alla rörelserna
är stela och hårda. Men när timingen är perfekt blir vapenkonsten till en dans av väl utövat samspel och gemensam
förståelse.
– Egentligen behövs ingen muskelstyrka för att få
kraftfulla tekniker, bara närvaro och koncentration, säger
Lars Carlberg.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Mitt på dagen är det lunchrast. Alla lägger vapenattityden åt sidan och är mer avslappnade igen. De flesta äter
medhavd lunch i form av smörgåsar och yoghurt. Två tränar aikido-ingångar i ett hörn av idrottshallen. Någon som
inte lagt ifrån sig jostaven får en kamratlig tillsägelse om
att det är vila nu, inte träning. Han bortförklarar sig leende
med att han inte fick träna tillräckligt under förmiddagen,
eftersom han instruerade ett par nybörjare då.
Det är överlag en väldigt vänlig stämning som vilar
över gruppen, och det är lite svårt att tänka sig att de här
snälla människorna snart ska göra en ansats att öva attacker och kontringar mot varandra igen. Skillnaden mellan energin i rummet när vapnen vilar respektive är aktiva
är enorm.
Klockan slår ett och lunchen tar hastigt slut. Andra
vapen kommer fram och luften vibrerar återigen av ljuden
från vapen mot vapen, hastiga steg på golvet och kraftfulla
skrik som ger styrka åt huggen. Under eftermiddagen ska
över 20 andra former i tanjojutsu (kortstav) och kenjustu
(svärd) hinnas med.
Ute blåser vinden snålt. På insidan värmer jodo-lycka.
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Historisk guldmedalj i wushu-EM
Publicerat 2014-05-11 av Eva Hedman

Stjärnskottet Karl Albrektsson vann idag EM-guld i wushu,
i Bukarest, Rumänien. Efter en strålande seger i gårdagens
semifinalmatch hade 20-åringen självförtroendet på topp
och publiken med sig. Något som ledde honom hela vägen
till Sveriges första EM-guld i wushu på herrsidan. I dagens
finalmatch mot ryssen Muslim Makhmudov vann han än
en gång på strålande taktik.
Karl Albrektsson tävlar i viktklassen +90 kg, vilket är
den tuffaste klassen inom sanshou. Han hade hela första
ronden i sin hand, men fick av någon anledning domaren
emot sig. Efter våldsamma protester från publiken ändrade
sig domaren dock och dömde till Karls fördel. I andra ronden ekade lokalen av Kalle-rop från fler håll än den svenska läktaren.
Albrektsson har under hela mästerkapet visat ett
enormt lugn och nyttjat sin taktiska förmåga till fullo. Det
är enligt honom själv förmågan att på ett taktiskt sätt använda sig av hela kroppsmassan som han vunnit matcherna i det här mästerskapet.
Det svenska wushulandslaget är ett förhållandevis nytt
och ungt lag, och förhoppningarna om medaljer var ganska
små när de anlände till Bukarest i onsdags. Nu tar de med
sig två medaljer hem, vilket bådar gott för framtiden.
Av den fåordiga guldmedaljören får vi nöja oss med
gårdagens kommentar: "Jag var tung... Klart slut!".

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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”Totto” om det 25:e guldet
Publicerat 2014-05-19 av Jonathan Broberg

Mannen som inte kan förlora Thomas ”Totto” Heiderup
vann i helgen sitt 25:e raka SM-guld i kickboxning.
– Det var ett av de jobbigaste gulden hittills, säger han
till budokampsport.se.
Thomas ”Totto” Heiderup, 45, vann återigen SM-guld
i kickboxning -63kg då SM avgjordes i helgen.
Men det krävdes två matcher med stor kickboxning för
att vinna guldet.
– Det känns i kroppen att man är närmare 50 än 40. Jag
har tränat hårdare inför det här mästerskapet än många
andra och har bra kondition. Jag är egentligen kanske oförskämt pigg för min ålder.
Rekordguldet bärgades efter en final mot eleven Tarek
Tabchi.
– Vi har väl kört minst 20 PT-pass med sparring tillsammans. Tarek är jätteduktig men du kommer ganska
långt fortfarande med rutin och erfarenhet.
Redan innan årets SM var Heiderup Sveriges genom
tidernas meste raka svenska mästare alldeles oavsett idrott.
Men att kunna prestera som ”Totto” gjort, i en kampsport,
det kommer vi nog aldrig mer att få uppleva. Någonsin.
– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag känner mig
ändå inte klar med kickboxningen. Jag vill inte lägga av nu.
Jag har sagt förr att jag kör på tills någon besegrar mig och
hur lång tid det nu tar, ja, det får ta den tid det tar helt enkelt.
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Jagade finalspöket all världens väg
Publicerat 2014-05-25 av Jonathan Broberg

Fredrik Widgren hade inför JEM-finalen i Lund förlorat sex
raka mästerskapsfinaler. I sin sjunde tog han tag i taktpinnen från första stund och efter en minut och tre sekunder fick han in en ippon som säkrade guldet.
– Så jävla skönt att äntligen få vinna en final, säger han
till budokampsport.se.
Junior-EM i Lund kom att få en avslutning inte Spielberg hade regisserat bättre. I mästerskapets sista match
gjorde Fredrik Widgren sin sista juniormatch.
Det var upplagt för fest. Och ryssen Vladislav Shalnev,
som kommit trea i ryska mästerskapen för seniorer, fick
stöta på en laddad och fokuserad Widgren som drev upp
tempot direkt.
– Jag ville verkligen vinna här på hemmaplan. Jag
chansade lite på att ge allt från start och jag kände tidigt att
han hade svårt att försvara sig.
Och efter drygt en minut kopplade Widgren ett grepp
på backen. Lite senare hade han fått in en matchavgörande
ippon och säkrade Sveriges tredje guld under junior-EM.
– Det är helt underbart att få avsluta juniortiden med
det här. Det har satt sig lite i huvudet, det erkänner jag, att
jag förlorat en del finaler förr. Desto skönare att vinna nu.
Vad som sker i Lund ikväll hade en segerglad Widgren
klart för sig.
– Nu jävlar blir det fest!

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

35

Aikidons egna rockfestival
Publicerat 2014-06-01 av Jonathan Broberg

Jag befinner mig alltså i Göteborg. I ett solfagert Göteborg
(bara en sån sak). I ett Göteborg som omfamnat en av Sveriges allra enklaste men kanske också mest komplexa idrotter. Och den nationella uppvisningsgruppens slutkläm på
dag tre rörde mig till tårar.
Jag kunde aldrig tro att en idrott utan tävling riktigt
kunde beröra mig ända in i märgen. Jag hade väl mina
aningar om aikidons fagra hand och dess lena famn, men
jag trodde faktiskt inte att jag kunde bli så berörd av en
idrott, där idrottarnas känslor inte är lika lättlästa, eller åtminstone bär andra uttryck än de jag är van vid.
Sverigelägret i aikido blev för mig en smått frapperande upplevelse. Det var som att rörelserna grävde djupt
i mitt inre. Mina sinnen väcktes till liv på ett sätt jag knappt
kan förstå ens nu med några timmars distans till det.
Jag vet inte vad det var som berörde mig så, men jag
har aldrig någonsin känt den känslan med idrott förr.
Annars startade min dag på ett minst sagt otrevligt
sätt. Inte nog med att jag var tvungen att kliva upp tidigt ur
sängen, väl på tågcentralen i Stockholm hade SJ dribblat
bort min avgång utan att meddela – och plötsligt var det
inte ens säkert att jag skulle få se något Sverigeläger alls i
år.
Väl på plats i Kristinedals träningscenter var jag både
trött, arg och hungrig. Jag hade lite samma känsla som när
flygbolagen fumlar med semesterresan – en inneboende
stress som bottnar i flera andra stressmoment och bildar
tillsammans någon slags konventionell krigsarsenal av
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bubblande emotioner. Jag var fly förbaskad, för att tala
klarspråk.
Men så satte det ena passet igång efter det andra. På
flera olika ställen samtidigt visades och tränades flera stilar
av aikido och jag själv vandrade mellan passen så som man
vandrar mellan olika konserter på exempelvis Roskildes
rockfestival. Det var häftigt, det var vackert, det var gripande.
Alltsammans ringades sedan in väldigt stilfullt med att
den nationella uppvisningsgruppen hade en alldeles förtjusande och känsloframkallande uppvisning. Med rätt ljussättning gavs äntligen aikido chansen att glänsa på sitt eget
lilla vis. Och det gjorde den. Verkligen.
Det var här under uppvisningen av den nationella
gruppen som jag kände hur ögonen fylldes med fukt. Och
det var en kusligt befriande förnimmelse, ty inte alla tårar
faller utav ondo.
Det var så vackert bara. Så vackert som bara ren och
skär idrott på yppersta nivå kan vara, fast på sitt egna lilla
aikidovis.
Jag förstår att aikidokas gillar sitt Sverigeläger och numera förstår jag också innebörden av aikido på ett helt annat sätt än jag gjorde innan. Jag trodde som sagt att mitt
gamla tävlingshjärta inte hade förmågan att se det allra
vackraste som aikidon står för – men jag är utom mig av
lycka över att jag hade fel.
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Janni Larsson är numera historisk
Publicerat 2014-06-24 av Jonathan Broberg

Det börjar bli synonymt nu, stora mästerskap och Janni
Larsson-stordåd. För två veckor sedan skrev hon in sig i de
svenska idrottshistorieböckerna som den första svenska att
vinna VM-guld i svartbältesklassen i BJJ.
– Det är helt galet, säger hon till budokampsport.se.
Janni Larsson har under flera år utvecklats till en av
Sveriges allra främsta BJJ-utövare. Ifjol fick också visa takter i ju jutsu, då hon följde med landslaget till German
Open och fick tävla i herrklassen och kom tvåa.
Under årets VM i BJJ fortsatte Janni på den inslagna
stordådsvägen och vann VM-guld, första guldet i historien
i svartbältesklassen. Nu är Larsson hemma i vardagen
igen, men hennes lycka i rösten breder ut sig när hon ska
återberätta sin bragd.
– Jag har nog ännu inte riktigt kunnat ta in det här. Det
känns lite overkligt, som i en dröm, eller så. Det är så
mycket som ska falla på plats för att man ska kunna gå hela
vägen i ett mästerskap. Du ska ha lite flyt i lottning och så.
Jag hade ett bra VM på väldigt många plan.
Men det var nära att VM tog slut för Janni redan under
den öppna viktklassens tävling. Ett lås gjorde att ena armen kom i kläm och sedermera skulle det visa sig att det
var en ledmus i leden, det vill säga en lös benbit i leden
som gör att Janni får låsningar och smärta. Larsson bet
emellertid ihop till tävlingen i -69kg för svartbälten.
– Det gjorde ont. Men jag försökte lägga det åt sidan
och försökte styra matcherna så att jag inte använde den armen så mycket. Jag vet egentligen inte vad jag ska säga om
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Janni Larsson tar emot priset Årets Förebild på Kampsportsgalan 2014.
Foto: Hamid Ershad Sarabi.

detta, det kanske inte borde ha gått att vinna guld så här.
Och guldet innebär också att Larsson nu mäktat med
det inte ens hennes idol, Sveriges andra storstjärna Ida
Hansson, lyckats med.
– Ida är en fantastisk person och en duktig idrottare.
Jag hade färre stora namn i min viktklass i år än vad Ida
har haft de år hon har tävlat, men hon kommer att vinna
sitt guld. Hon är fortfarande min förebild och betyder
enormt mycket.
För Larsson nu väntar rehabilitering och i sommar blir
det ett BJJ-läger.
– Ja, under förutsättning att allt går bra med armen. Jag
ska till läkare och få vidare hänvisning med hur jag ska
göra med armen. Jag kommer träna så mycket jag kan.
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Alex T Harris försvarade sin WMC-titel
Publicerat 2014-06-15 av Jonathan Broberg

Sveriges just nu bästa manliga thaiboxare Alex Tobiasson
Harris, 31, vann titelmatchen om världsmästarbältet i organisationen WMC i thaiboxning. Han besegrade fransmannen Yohan Lidon på enhälligt domslut i Monaco.
– Det känns jävligt skönt att försvara titeln, säger han
till budokampsport.se.
Matchen i super middleweight, -76,2kg, gick på en stor
thaiboxningsgala i Monte Carlo i Monaco och det var Alex
Tobiasson Harris som satte gasen i botten direkt.
Redan i matchens inledning pressade han fransmannen hårt, något som Tobiasson Harris inte direkt hade planerat.
– Jag hade tänkt att ta det ganska lugnt i första ronden
för att sedan explodera i den andra, men jag fick tidigt en
öppning att gå offensivt och sedan hade jag kontroll på
honom.
Fransmannen, med 75 segrar på sin meritförteckning,
fick bara till sporadiska attacker under hela matchen.
– Han hade en hård vänster ett par gånger men det får
man räkna med. Jag tyckte inte han hotade mig i matchen
utan jag kände att jag hade honom. Det var jävligt gött, säger han på bred göteborska.
Detta var tredje titelmatchen som Alex Tobiasson Harris segrade i. I april 2012 knep Harris först bältet i en drömmatch mot fransmannen Aiello Batonon i Frankrike, för att
sedan hemma i Sverige samma höst försvara titeln mot
thailändaren Madsua. I och med detta är han nu en av
svensk thaiboxnings allra största genom tiderna.
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Alex Tobiasson Harris. Foto: Jonathan Broberg.

– Hahaha, jag är bara glad och lycklig över den här segern. Jag förlorade i kvartsfinal i amatör-VM i Malaysia,
men denna match har varit den viktigaste för mig, så det är
klart att det känns jävligt bra.
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Tjejkampen ingav en tro om en framtid
Publicerat 2014-08-31 av Jonathan Broberg

I en värld där många andra idrotter klagar på omoderna
arenor står vi inom kampsporten kvar på ruta ett och kan
framföra det orättvisa i att det i Sverige inte finns en enda
renodlad kampsportsarena. Inte en enda.
Så när nedgångna, slitna men charmiga Eriksdalshallen skulle stå värd om Kampsportsfestivalen – Tjejkampen
fick vi på förbundet, trots att vi var ute långt innan annan
idrott ändå invänta andra idrotters bokningar innan vår
egen föll på plats.
Kampsport i Sverige är sannerligen inte en prioriterad
idrott (förutom hos RF:s antidopinggrupp). Ändå försöker
arrangörer bita ihop, hitta på olika trixiga lösningar för att
få till tävlingar i arenor som åtminstone andas lite idrott.
Tjejer inom kamsporten har det dock än värre. Inte nog
med att bli åsidosatta av etablissemanget för sitt val av
idrott – man vänds ofta ryggen också av sina egna.
Även om Kampsportsfestivalen – Tjejkampen inte
lockade några horder av besökare (tyvärr) verkade de som
i alla fall var med under dagen nöjda. Ja, mer än nöjda faktiskt.
Själv vill jag alltid ge mer än vad resultatet blir, oavsett
om utfallet skulle kunna recenseras som bra. Och jag undrar faktiskt lite vad det är som inte lockar våra medlemmar
till ett gratisevenemang mitt i stan. Det är både förbryllande och på sitt sätt ledsamt.
Kanske skulle vi ha annonserat lite hårdare. Kanske
hade vi kunnat gör både si och så annorlunda. Men framför allt tror jag det är viktigt att Tjejkampen ändå lever vidare till nästa år, i någon form.
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För de som var med och visade upp sin idrott, som gick
match eller som bara ville hjälpa till – alla har sagt till mig
personligen att de vill ha ett sånt här projekt årligen. För att
stärka kvinnornas position.
Nåväl, de idrotter som fick plats på kvällsgalan gjorde
verkligen sitt till för att bli ihågkomna. Kyokushinmatchen
mellan Cecilia Wallin och Johanna Rapp är en de mest intensiva kampsportsmatcher jag någonsin bevittnat. Faktiskt. Ett rasande tempo trots två extra ronder.
Jag blev även hänförd av den mycket underhållande
shootfightingmatchen mellan Fannie Redman och Sarah
Giercksky. Redman vann holmgången och jag tror att vi
kommer få se mer av henne framöver.
BJJ-matchen mellan Sophia Nordenö och Diana Kajic
var en annan höjdare, där Nordenö i en jämn batalj återigen drog det längsta strået.
Maria Engqvist visade upp en magiskt vacker iaido.
Maria Mossberg Ahlström, Åsa Bergström, Jenny Lagerqvist, Emmeli Wennström, Elin Tüksammel och Miia Luomajoki svarade för en stilren och ståtlig aikido.
Therese Gunnarsson och Latifah Soliman stod för en
ganska tuff uppvisningsmatch i thaiboxning. Och i en jämn
ju jutsumatch vann Isabelle Vistam mot comebackande
Johanna Hamberg.
Däremot slutade den fartfyllda kickboxningsmatchen
mellan Sandra Vargbom och Ida Svedlund oavgjort.
Så ni förstår att det var fullt ös igår. Något som vi från
förbundet tillsammans med projektledare Sara Wahlberg
hoppas att vi klarar av att få ihop fler gånger.
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Den svenska jodobragden i Turin
Publicerat 2014-09-15 av Jonathan Broberg

Det sade bara pang i mobilen i går. Pang. Pang. Pang. Tre
svenska EM-guld i jodo på bara några timmar blir startskottet för en härligt nervig svensk medaljhöst i kampsportens tecken. Och för jodolandslaget var bedriften en av
de bättre. Någonsin.
Medan Sverige stannade upp under valet i går gjorde
den svenska landslagstruppen i jodo sin röst hörd i italienska Turin. Tre guld, två individuella och ett i lag, är vansinnigt starkt och gulden skänker hela svenska kampsportsfamiljen hopp inför den mycket spännande höst vi står inför.
Jag hade mina föraningar om ett starkt svensk EM i
Turin, men ändå kunde jag inte bli annat än häpet imponerad. Att Sida Yin skulle kunna försvara sitt EM-guld såg jag
som högst troligt. Men att vinna ett guld är en sak, att försvara ett guld är något helt annat.
Inte ens de allra främsta och största idrottare i historien
har med flärdfrihet försvarat mästerskapstitlar. Det är något annat att jaga än att vara jagad. Sida Yins nya guld i
Turin vittnar om ett oerhört starkt idrottspsyke och en talang, en naturbegåvning. Hade Sida Yin hållit på med en
större idrott än just jodo hade han förmodligen prytt
reklamkampanjer, varit i det mediala blickfånget och haft
stora sponsorer.
Nu ter sig verkligheten annorlunda och de här mästerliga jodogulden kommer förmodligen aldrig att ens nå det
svenska folket. Och det är synd. Svenska folket är värda att
få veta om en idrottare likt Sida Yin, om ett landslag likt
jodolandslaget.
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En annan av jodons stora profiler är Jepser Waldestål.
Falkenbergs stolthet är lika begåvad med jodostaven som
han är skarp med iaidosvärdet. Att Waldestål också vann
ett individuellt EM-guld förvånade mig inte heller. Han är
en av de mest homogena och kompetenta budoidrottare vi
har i det här landet, och även om han säkerligen blir uppmärksammad av den lokala pressen i Falkenberg (som
verkligen förstått Jespers storhet) kommer sannolikt
svenska folket inte heller få höra om Waldeståls alldeles
otroliga idrottskarriär.
Idrotten jodo är för smal, helt enkelt, för den breda
massan. Tyvärr.
Helgens tredje guld är sannolikt det mest överraskande. Sverige har vid flera tillfällen vunnit medalj, men
den där fullträffen har saknats. I år hade laget, bestående
av herrar Waldestål och Yin men också av finurlige och
tekniske Christian Strandberg och irrationelle och spännande Johan Andersson, också det lilla flyt som behövs.
Sverige förlorade en match i gruppspelet, gick ändå vidare
till slutspel där man faktiskt också hade råd att förlora en
match.
Semifinal blev det mot Tyskland och i final väntade
stormakten Belgien, där Sverige alltså drog det längsta
strået.
I tider där kampsporten går framåt, där MMA skördar
enorma mediaframgångar – de största inom kampsport
någonsin – tycker jag ändå att det borde finnas plats bland
spalterna för åtminstone några rader om den svenska jodobragden i Turin denna helg. Det är det minsta ett kämpandes landslag är värda.
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Trippelt svenskt i Swordfishs Långsvärd
Publicerat 2014-11-02 av Jonathan Broberg

Sverige dominerade, som tippat, pallplaceringarna under
Swordfish i HEMA som avgjordes i Aktiviteten i Mölndal.
Särskild blågul dominans blev det i den öppna klassen i
Långsvärd, där samtliga tre medaljer hamnade i svensk
ägo.
– Det känns fantastiskt skönt, säger Axel Pettersson,
som vann Långsvärd, till budokampsport.se.
Swordfish räknas som en av de allra största och mest
prestigefyllda HEMA-tävlingarna i världen. Och när tävlingen åter avgjordes i Mölndal utanför Göteborg cementerade Sverige sin stormaktsposition i världen.
Det manifesterades alldeles särdeles i den öppna klassen i Långsvärd. Axel Pettersson vann finalen, en rafflande
och bländande sådan mot vännen, Thomas Nyzell. Trea
hamnade Dennis Ljungqvist, som besegrade amerikanen
Nathan Grepares.
Finalen blev en händelserik historia, där Axel Pettersson redan i första ronden kopplade ett järngrepp om guldet. Hade det inte varit för ett sent utfall som gav två poäng åt Nyzell hade poängmarginalen inför andra ronden
varit fem – nu blev det bara tre.
– Thomas är väldigt bra på att ändra matchbilder. Jag
kände att jag hade kontroll på matchen till slutet av den
andra ronden, då han jagade mig och jag blev lite stressad,
menar Pettersson.
För i matchens slutskede, vid ställningen 7-2, forcerade
verkligen Nyzell. Först plockade han en tvåpoängare och
med tio sekunder kvar kom ännu en. Men den rullande ti46
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den medan domarna förkunnade poängen rann iväg – och
det blev aldrig någon sista anstormning för kvittering och
eventuell förlängning.
– Jag har inte vunnit Swordfish sedan 2010. Det här
kändes fantastiskt skönt. För mig är det här det största jag
kan vinna. Jag hade familj och släktingar som följde tävlingarna och det var skönt att kunna ge tillbaka lite till
dem.
Dennis Ljungqvist kom som ovan nämnt trea i tävlingen. Han dominerade sin bronsmatch från början till slut
och vann med 12-2 över amerikanen Nathan Grepares.
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Ingen kampsport på Idrottsgalan
Publicerat november 2014 av Jonathan Broberg

Idrottsgalan vänder kampsporten ryggen - igen
Svensk kampsport står sig starkare än någonsin. Under
2014 har hittills 73 officiella internationella mästerskapsmedaljer vunnits, varav hela 25 EM- eller VM-guld. Ändå
nobbas kampsportare återigen nomineringar till Idrottsgalans priser.
– Det är inget annat än beklämmande och ett direkt
hån mot de mindre idrotterna, säger Svenska Budo &
Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till
budokampsport.se.
När Idrottsgalan på onsdagen släppte sina nomineringar kunde konstateras att kampsport blev utan en enda
nominering, trots ett rekordår när det gäller vunna medaljer på officiella internationella mästerskap.
Kampsport har aldrig haft någon nominering så länge
Idrottsgalan har funnits och nu har SB&K:s ordförande Stefan Stenudd fått nog.
– Jag har sett listan på nomineringarna som presenterats och nog fanns det plats för några kampsportsbragder
utan att det hade känts det minsta märkligt. Exempelvis Isa
Tidblad Keskikangas som vunnit både VM- och EM-guld i
thaiboxning, eller Janni Larsson som blev historisk i och
med sitt VM-guld i BJJ, eller Alex Tobiasson Harris som för
tredje gången försvarade sitt proffsbälte i thaiboxning, för
att bara nämna några av årets många bedrifter inom kampsport.
– Det är hårresande vilken trångsynthet juryn för
Idrottsgalan visar, år ut och år in.
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Att kampsport aldrig någonsin har fått en nominering
till Idrottsgalan ser Stenudd ingen rim och reson i.
– Det har förvisso varit ett starkt svensk idrottsår överlag, men att kampsportare förbises år efter år kan vi inte
acceptera. Kampsporten blir mobbad. Idrottsgalan är ovillig att se våra idrottares många stora framgångar och det
kan inte bero på annat än fördomar mot våra idrotter.
Ifjol, Stefan, valde du att stanna hemma från galan.
Hur blir det för dig i år?
– Jag vägrar att deltaga i Idrottsgalan så länge den vägrar att kännas vid de stora bragder som sker i våra idrotter.

Kampsportarna ryter ifrån - stjärna efter stjärna
Flera tunga kampsportsprofiler är upprörda över Idrottsgalans sätt att behandla kampsportsframgångar. Här har vi
sammanställt ett axplock om vad idrottarna själva sagt till
budokampsport.se.
– Jag tycker det är tråkigt att vi inte uppmärksammas,
säger exempelvis VM- och EM-guldmedaljören i thaiboxning Isa Tidblad Keskikangas till budokampsport.se.
Vi lät dem svara på frågan ”Hur ser du på att kampsport åter nobbas nominering till Idrottsgalan?”
Mikael Bäckström, före detta världsmästare i kickboxning som i
helgen gör comeback under EM
”Ja, förutom att vi oftast inte får pengar utan får betala
för att vinna våra internationella medaljer, vilket vi gör
med stor framgång. Inte heller får möjligheten att äras och
synas på idrottsgalan är ju skandal och ett effektivt sätt att
hålla oss borta från rampljuset och indirekt också större
sponsorkontrakt. Men inte kommer det stoppa mig i alla
fall, jag ska åka på EM och se till att vinna och då har jag i
år vunnit ett SM-guld, ett VM-silver och minst en EM-medalj. Och min prestation är liten i jämförelse med många
andras inom kampsporten.”
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Fannie Redman, Sverigeelit inom shootfighting med tung
judobakgrund
”Jag tycker det är otroligt tråkigt, då vi har så mycket
framgångar inom kampsporten. Nu kommer jag från judon
och när min klubbkamrat Marcus Nyman tog EM-guld i
-90kg-klassen 2010, vilket är helt galet med tanke på hur litet Sverige är och hur stor judon är utomlands, hördes inte
mycket alls, ett tv-reportage kanske… och då är detta en
OS-sport.
Det är tråkigt när vi har så mycket talang och hårt
arbetande atleter som även måste jobba heltid/deltid för
att gå runt – som dessutom plockar hem EM- och VM-medaljer.”
Joakim Borgudd, journalist och BJJ-idrottare
”Det är väl ett tecken på att idrottens makthavare ännu
inte har insett vad det svenska folket redan har koll på. Det
vill säga att Sverige är ett av världens främsta kampsportsländer och att de utövare som når framgångar förtjänar att
hyllas som vilka idrottare som helst."
Giang Hoang, flerfaldig EM- och VM-medaljör i thaiboxning
”Jag tycker det är sjukt trist att vi inte blir lika uppskattade som andra idrotter.”
Karin Edenius, före detta världsmästare i kickboxning och vice
ordförande i Svenska Kickboxningsförbundet
”Framförallt blir jag besviken men också lite undrande
(och lite förbannad om jag ska vara ärlig). Att kalla det
idrottens främsta gala samtidigt som de gång på gång utesluter vissa idrottare som år efter år tar prestigefyllda medaljer av ädlaste valör rimmar illa. Att skylla på att kampsporter inte är lika populära är en dålig bortförklaring då
antal utövare talar för sig självt och då vi har stora profiler
som t.ex. Alexander Gustafsson som är omåttligt populär i
media. Att skylla på att kampsportsmedaljerna inte är
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värda lika mycket köper jag heller inte då vi allt som oftast
har minst lika stor konkurrens på vägen till toppen.
En sak som jag tycker glöms bort och som jag tycker
borde lyftas fram ännu mer är att vi kampsportare, till skillnad från många av de sporter som får vara med på Idrottsgalan, oftast får bekosta vår elitidrottssatsning på egen
hand. Dessutom saknas ofta, av ekonomiska skäl, möjligheter till elitträningsstöd (omkostnader för landslagsläger och
mästerskapsdeltagande, tränings- och kostupplägg etc)
men trots detta tar vi kampsportare otaliga medaljer på
högsta nivå vareviga år.
Denna motivation och dedikation borde om något
vara av värde för nomineringsjuryn. Att vi kampsportare
skulle vara mer skadedrabbade och kanske till och med
oseriösa som väljer en sådan farlig och moraliskt felaktig
sport är förlegat och stämmer inte. Vårt överförbund redovisar år efter år sin skadestatistik som är betydligt bättre/
lägre än många av de sporter som är representerade vid
idrottsgalan. Vi följer ett tydligt regelverk där respekt och
ödmjukhet är av största vikt och fångar till och med upp
många vilsna själar som får ordning på sitt liv genom att bli
en del av kampsportfamiljen.
Att alla kampsporter stoppas in i facket ”kampsport”
är också lite respektlöst, ungefär som att man skulle likställa golf med fotboll och bara benämna dem som bollsporter. Vi är inte en enda sport, vi är en mängd olika (men
lika fantastiska) sporter som tar en mängd medaljer och
idrottsliga bedrifter och som alla förtjänar att uppmärksammas. Däremot är vi en enda stor kampsportsfamilj och
skulle glädjas enormt om vi, åtminstone av oss, blev väl
bemötta och inbjudna till idrottens finrum. För där hör vi,
likväl som alla andra stora idrottare, hemma.”
Emil Gustafsson, ju jutsudomare i yppersta världsklass
”Jag tror att protektionismen är enorm inom de gamla
etablerade idrotterna och när kampsporterna slåss om
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

51

medieutrymme och annat så sluter de sig ännu mer samman! Att vi återigen nobbas är bara ett tecken på deras
rädsla. Hoppas alla kampsportare bojkottar galan.”
Magnus ”Jycken” Cedenblad, UFC-stjärna
”Jag kan inte ens förstå varför. Det är sporter som har
otroligt färre utövare och mindre intresse av gemene man
som får vara med. Så jag kan inte förstå varför vi inte får
vara med.”
Jimmie Jensen, VM-silvermedaljör i MMA 2014
”Jag tycker att det känns som de tittar åt ett annat håll
när det kommer till kampsport. Tyvärr lägger jag inte så
mycket fokus på det. Det kommer bli mer och mer accepterat ju mer vi presterar och gör det vi gör.”
Björn Rhodin, karismatisk klubbledare och före detta vice
ordförande i Kickboxningsförbundet
"Jag tror kampsportens frånvaro på den s.k. idrottsgalan är ett resultat av ett fåtal individers personliga agg.
Det speglar på inget sätt samhällets syn på idrotter och har
inte gjort det på många år. Dessvärre tror jag det kommer
fortsätta fram tills den förlegade gruppen beslutsfattare är
utbytt av en generation med förnuftiga och intelligenta individer."
Magdalena Kowalczyk, före detta världsmästare i thaiboxning
”Jag vet inte vilka människor nomineringskommittén
består av, men gissningsvis är det en ganska homogen
grupp som förstår de "traditionella" sporterna, men inte
riktigt har koll på vad som sker i hela den atletiska världen.
Jag tror det beror på okunskap helt enkelt.”
Anders Pettersson, pionjär inom svensk shorinji kempo
”Tja, vad ska jag säga, jag är inte förvånad, svensk
media och "idrottsetablissemanget" är väl bara intresserad
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av fotboll och ishockey. För egen del är jag extremt ointresserad av fotboll.
Själv håller jag ju inte på med en idrott som är särskilt
tävlingsorienterad, även om vi har tävlingar, och jag följer
inte övrig kampsportstävling särskilt mycket (inte särskilt
intresserad av MMA heller). Men jag tycker ju det är märkligt att de som tar VM-guld i "våra" idrotter inte blir uppmärksammade i sammanhang som idrottsgalan.”
Isa Tidblad Keskikangas, vann VM- och EM-guld i
thaiboxning 2014
”Jag tycker det är tråkigt att vi inte uppmärksammas
mer då Sverige är i världseliten i många kampsporter. Vi
växer hela tiden och idrottsgalan borde se till att inkludera
fler idrotter. Men ansvaret ligger även hos oss idrottare att
verkligen visa för allmänheten att vi finns och faktiskt presterar på en hög nivå.”

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Kollektiv orgasm så fort de ser en skida
Publicerat 2014-11-14 av Kent Hansson

Svensk kampsport är en pålitlig medaljmaskin vid de stora
internationella mästerskapen. De blågula tjejerna och killarna levererar gång på gång. Det kan inte ha undgått den
jury som ska nominera kandidaterna till Idrottsgalan.
Men ännu en gång visar den här juryn sin okunnighet.
Jag ska inte påstå att jag är det minsta förvånad. Juryn
som nominerar till Idrottsgalan har valla bakom öronen.
Jurymedlemmarna tycks drabbas av en kollektiv orgasm så
fort de ser en skida.
Jag trodde i min enfald att Alexander "The Mauler"
Gustafsson i fjol skulle få en nominering efter den heroiska
insatsen mot Jon Jones. Men the Mauler föll inte juryn i
smaken.
Svensk kampsport är utsatt för en systematisk grov
mobbing.
Jag kan inte tolka juryns agerande på annat sätt. I år
fanns det en superstark kandidat i Isa Tidblad Keskikangas. Hon har i år vunnit både EM och VM i thaiboxning. Men hon blev inte nominerad. Varken hon eller någon annan kampsportare. Av 24 nomineringar till årets sex
prisklasser är tolv riktade mot snösporter. Är det vettigt?
Knappast. Juryn är sanslöst insnöad!
Svenska kampsportare har, så länge jag kan minnas,
fightats i motvind.
I december 1999 var jag och den då färske mellanviktsvärldsmästaren Armand Krajnc inviterad till Ingemar Johanssons hem i Dalarö utanför Stockholm. Vi snackade en
del om hans bragd 1959 då han blev världsmästare i tung54
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viktsboxning genom att knocka Floyd Patterson. Träffen
blev till ett uppslag i Expressen.
Ingos knock gav eko i hela världen. På den tiden fanns
det bara en enda världsmästare i varje klass.
Ingos VM-titel är en av de största bragderna inom
svensk idrott. Svenska folket jublade den varma sommaren
-59, kvällstidningarna jublade över rekordupplagorna.
Men den jury som skulle utse det årets Bragdmedaljör
jublade inte över Ingos prestation. I stället för att ge priset
till Ingemar Johansson valde man att prisa Agne Simonsson för hans två mål i en vänskapslandskamp mot England.
Jo, ni läser rätt. Mål i en träningslandskamp slog ut en
av de största svenska idrottsbragderna.
– Jag ska inte påstå att jag brydde mig särskilt mycket.
Jag visste vad jag hade uträttat och jag visste att jag hade
svenska folkets stöd. Jag gjorde vad jag skulle göra, sen
kunde jag inte göra mer, sa Ingo till mig då vid träffen i
hans hem på Dalarö.
Boxning och kampsport har aldrig gått hem hos den
fisförnäma Bragdjuryn på Svenska Dagbladet.
Samma nedlåtande inställning till kampsport finns i
dag hos den jury som nominerat till Idrottsgalan. Det där
med kampsport anses inte riktigt fint. Förmodligen har inte
juryn noterat att Svenska Budo och Kampsportsförbundet
är det medaljrikaste förbundet.
Stefan Stenudd, ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, är inbjuden till Idrottsgalan.
Han nobbar.
Det gör han rätt i. Det är inte roligt att sitta och dinera
med mobbare.
Dessvärre tror jag inte på någon bättring hos de personer som nominerar till Idrottsgalan. Deras tankebanor är
djupt cementerade. Tack och lov har Svenska Budo &
Kampsportförbundet en egen gala där tjejer och killar får
all den uppmärksamhet de förtjänar.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Så avslutningsvis något oerhört positivt. Den 24 januari nästa år riktas idrotts-Sveriges blickar mot Tele 2-arenan i Stockholm. Mitt i natten ska det utkämpas en fight
mellan Alexander Gustafsson och Anthony "Rumble" Johnson.
En hel del talar för att det blir 30.000 åskådare i Tele 2Arena. En fantastisk publiksiffra, som förmodligen inte
kommer noteras av juryn till Idrottsgalan.
Matchen blir Gustafssons första sedan han knockade
britten Jimi Manuwa i London i mars.
Snacka om en rivstart på det svenska kampsportsåret.
På tal om boxaren Ingemar Johansson. Hans VM-kvalmatch mot Eddie Machen 1958 lockade otroliga 53 614
åskådare. En titelmatch på Friends med the Mauler skulle
kunna locka en liknande publiksiffra.
Men först ska Gustafsson knäcka den svåra nöten
Johnson.
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Isa nominerad till Jerringpriset
Publicerat 2014-11-26 av Jonathan Broberg

Svensk kampsport har fått sin första nominering någonsin
till Radiosportens prestigetyngda Jerringpriset, som delas
ut på Idrottsgalan den 19:e januari. Detta genom thaiboxaren, VM- och EM-guldmedaljören, Isa Tidblad Keskikangas.
– Äntligen, säger SB&K:s ordförande Stefan Stenudd
till budokampsport.se.
När Radiosporten idag 14.20 offentliggjorde de 14 kandidaterna till det prestigefyllda Jerringpriset finns en
kampsportare med.
Thaiboxaren Isa Tidblad Keskikangas som vann VMguld i våras och EM-guld tidigare i höstas är kampsportens
första nominering någonsin till Jerringpriset.
– När kampsporten äntligen får plats är det med en alldeles underbar representant. Hon är självklar och det här
känns fantastiskt kul.
Stefan Stenudd framhåller även Radiosportens kampsportsbevakning i stort under året.
– Radiosporten har under det senaste året verkligen
följt våra idrotter och det är klart att den bevakningen
också får till följd att de blir väldigt medvetna om en sådan
bragd som Isa har presterat.
Jerringprisets nomineringar tas fram av Radiosporten,
men vinnaren utses via omröstning av folket. Det går att
rösta via webben, telefon och via vykort.
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Isa om nomineringen: ”Helt galet”
Publicerat 2014-11-26 av Jonathan Broberg

Idag släpptes nomineringarna till Radiosportens Jerringpriset och för första gången någonsin har en kampsportare
blivit nominerad. Isa Tidblad Keskikangas vann både VMoch EM-guld under året, något som Radiosporten värdesätter som en av Sveriges främsta idrottsliga prestationer
under året.
– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det är otroligt och
helt galet, säger en närmast chockad Tidblad Keskikangas
till budokampsport.se.
13 kandidater till Jerringpriset släpptes idag. Bland de
märks Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla och Isa Tidblad
Keskikangas.
Thaiboxaren är svensk budo och kampsports första
nominering till priset någonsin.
– Det är svårt att förstå. Även när ni gick ut i media och
kritiserade Idrottsgalan hade jag svårt att ta till mig att jag
var tilltänkt. Det är så klart jättekul, men jag kommer nog
inte riktigt förstå innebörden av detta på ett bra tag.
Under året vann Isa Tidblad Keskikangas VM-guld
och EM-guld i thaiboxning och det har inte undgått jyrun
för Jerringpriset.
– Det har gått bra i år och i helgen vann jag NM (Nordiska Mästerskapen) så det var skönt att känna att formen
fortfarande sitter i. Nu ska jag ta det lite lugnt, njuta av lite
ledighet från träningen och sedan startar jag upp satsningen mot SM i januari.
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Jag önskar att fler kunde uppleva Paris
Publicerat 2014-12-01 av Jonathan Broberg

I ett divergerande höstväder med moln mörkt och lågt liggande över Paris anlände det svenska landslaget till VM i
jujutsu.
Paris har under helgen vandrat från höst till vinter, allt
medan även jujutsulandslaget strövade in i en värld av
blandade emotioner.
Ingen kan någonsin påpeka annat än att det bjöds på
förnimmelser, liksom jujutsu, i världsklass.
Om vintern kom till Paris den här helgen var Janni
Larsson den isbrytare som bereder väg åt Ishavets fraktfartyg.
Larssons självsäkerhet på mattan, hennes minutiösa
precision i teknikerna - hennes alldeles uppenbara överlägsenhet påminner mig om UFC-stjärnan Ronda Roussey.
Jag fick en känsla av 'jaha, då var det avklarat' efter
hennes finalvinst på favorittekniken fotlås 28 sekunder in
i matchen.
Jag kan inte nog imponeras av stora idrottsprestationer. Och när de når den nivån Larsson är på är det som
att öppna en sida i ett Shakespeare-drama; man vet att det
är Shakespeares alster, utan att veta det.
Ett signum bara stora konstnärer bär med sig.
Men landslaget i jujutsu är väldigt mycket mer än Janni Larsson och VM i Paris bringade mer minnen än bara
hennes guld.
Jag lät mig bli förtjust, och det var inte speciellt svårt, i
duomixparet Malin Persson och Ronnie Stålebrink. När det
gällde som mest överträffade paret sig själva och fick sina
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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högsta poäng under VM. Nu räckte det ändå inte till bronsmatch, men en sjunde plats för att vara VM-debut är nog
mer än många vågade hoppas på.
När det tjocka molntäcket i Paris bröts ner av den vilt
kämpande solen, och graderna steg omkring staden, klev
Fredrik Widgren in i handlingen.
Han var så där skönt avslappnad som bara han kan
vara. Widgrens axlar bär på mångas förhoppningar varje
mästerskap numera, men det verkar inte bekomma honom
ett dugg.
Och när han är på mattan är det show. Ena stunden
vänder han ett prekärt underläge till vinst i matchens skälvande sekunder, i den andra är han inblandad i VM:s
största domarblåsning.
Ett brons i Widgrens värld börjar bli värt ganska lite,
men ödmjukheten i hans varande för fortfarande med sig
det varma, uppriktiga leendet. Widgrens jujutsuträd börjar
bära tunga frukter, trots ganska få vårar att gro under.
Talangen Johanna Sand var nära att rubba en av turneringens största favoriter i inledningsmatchen, men föll
med en enda poäng. Sedan vann hon och förlorade igen,
men hon visade med eftertryck att tomrummet Sara Widgren lämnat efter sig kanske inte behöver bli så stort och så
svart som vi först trodde.
Matilda Frycklunds VM inleddes strålande, tog en kortare avkrok för att sedan lyfta igen. Hon kom till bronsmatch, men där stannade också medaljdrömmen. Frycklund har emellertid framtiden för sig och besitter en genuin
kvalitet som kommer att rendera medalj förr eller senare.
Att stora tävlingar tenderar att personlighetsförändra
individer, som går in i sin egen bubbla, personifierades
bäst av Philip Andersson. 22-åringen från Nässjö var
knappt kontaktbar innan matcherna och månne blev hans
enorma fokusering också det som förde honom fram till en
bländande bronspeng.
Vi charmades också alla av VM-debutanten Helena Ed60
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feldt. Hon tog världen med storm och var hiskeligt nära att
få stå överst på prispallen. Det blir mäkta spännande att
följa hennes fortsatta utveckling, där nästa anhalt kanske
blir EM i BJJ.
Namnet Gustafsson är ett gångbart kampsportsnamn
just för tillfället. Med Andreas i förnamn imponerade Gustafsson stort i ne wazans -94kg. Emellertid hade han sannerligen inte domarna med sig i semifinalen och efter den
matchen var han så uppgiven att han först inte ville gå om
bronset. Det var tur att han kom på andra tankar, och en
mer välförtjänt medalj får man leta länge efter. Att han
dessutom var sjuk precis innan VM accentuerar bara själva
grunden i hans bedrift.
Våra liv handlar i mångt och mycket om små cirklar
som sluts, om att ge ett leende och få ett tillbaka. Jennie
Brolins VM-brons var en vacker saga i sig.
1996, för 18 år sedan, vann Brolin (då 22 år gammal)
VM-silver i exakt samma arena på exakt samma matta som
hon nu kammade hem bronset, 40 år ung.
Det kommer inga nya blommor utan pollinering. Vårt
landslags humlor är förstås ledarna - och där finns det både
driv, visioner och kvalitet så det nästan är löjligt.
Coacherna Joakim Vistam, Rob Haans, Paul Persson
och Isabelle Sarfati är enastående kompetenta. Deras förmåga att samtliga kunna ge instruktioner, och framför allt
tajmingen i den, går sannolikt inte att ersätta som det ser ut
nu och är direkt vital för landslagsframgångarna.
Jesper Kedjevåg är en bra representant uppåt, med
egen erfarenhet av att vinna VM-guld.
Och förbundskapten Michael Kuntz liknar ingen annan jag stött på. Han har ett enormt hjärta för sitt landslag
och han är navet i den här svenska framgångssagan.
Sedan får vi heller inte bortse från de båda domarna
Emil Gustafsson och Niklas Sjöberg, som båda skötte sig
exemplariskt och fick också ärofyllda finaluppdrag med
fina lovord.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Det är kanske för er lätt att tro att jag är både inställsam
och servil. Men ett landslag som ställer upp i nio klasser
och kommer hem med sex VM-medaljer och övriga framskjutna placeringar går inte att ge rättvisa i en krönika.
Jag är bara innerligt tacksam att få bära med mig minnet av Paris-VM genom livet. Jag önskar att fler kunde få
äran att skåda detta live på plats, för så mycket närmare
kärnan i idrotten kommer man inte än så här.
VM i Paris var som den crepes med choklad och florsocker jag hann få i mig innan min färd upp i Eiffeltornet:
Det var sött, smaskigt och efter sista tuggan ville man
bara köpa ännu en.
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UFC i London
Publicerat 2014-03-09 av Jonathan Broberg

Alexander Gustafsson avfärdade Jimi Manuwa på ett alldeles enastående vis. Det var klasskillnad från början till slut,
och när vi väl summerade denna vårnatt i Londons södra
delar är det inte svårt att vara svensk.
Det skulle visa sig att det är ungefär lika långt mellan
Alexander Gustafsson och Jimi Manuwa som det är mellan
London och Toronto. Manuwa, som knappt engelsmännen
sympatiserar med, talade mycket och stort – som sig bör –
inför matchen med Gustafsson.
När O2 Arena successivt fylldes till sista plats var det
de svenska fansen som sjöng högst och mest – lite som det
har blivit när Alexander Gustafsson kliver in i burarna. Det
ska sägas, vår Alex är oerhört omtyckt även bland motståndarfans.
Det kan inte ha varit lätt att heta Manuwa och kliva in
till den här matchen. Vad skulle han göra? Boxas mot Gustafsson – god natt! På golvet var Manuwa än mer chanslös
och tillslut, redan i inledningen av den andra ronden, var
matchen till ända.
Jag är otroligt imponerad av Alexander Gustafsson.
Dessa idrottens ”måstematcher” brukar bli krampaktiga,
det psykologiska spelet har dräpt många stora idrottare
genom åren. Men Gustafsson visade inte ett ens av oro.
Han gick istället ut på Manuwas hemmaplan och körde
fullständigt över britten.
Efter matchen, i skuggan av den annalkande vårvärmen som väntas imorgon, hetsade Gustafsson lite mot Jon
Jones. Jag tror inte Jones är bekväm med en ny titelmatch
mot Alex. Inte det minsta bekväm.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Alexander Gustafsson vid invägningen till UFC i London. Foto: Jonathan Broberg.

Jag minns fortfarande Torontomatchen där Jones avslappnat och lojt sänkte sin guard i lite överlägsen stil.
Pang! Pang!
Efter de träffarna var mästaren skakad hela matchen.
Och jag tror Jon Jones innerst inne också kände att den där
matchen i Torornto, där var Alex den bäste av de två.
Jag tror att Jon Jones går runt med en klump i magen
över att behöva möta en frustande, furiös, och fatal The
Mauler igen. Hade jag varit Jon Jones hade jag försökt undvika att möta Alex igen. Så länge som möjligt.
Ilir Latifi var en av de som var snabbast inne i buren
för att gratulera Alex till segern. Latifi var strålande glad
och undra på det. Han vann också, och imponerade i mötet
med Cyrille Diabate.
Inledningsvis hände emellertid inte mycket. Det var
tydligt att Ilir hade fått order om att vara aktsam på fransmannens stående vapenarsenal, och skånepågen höll sig
klokt och kallt undan. Diabate var den som först tappade
tålamodet och vips hade Latifi tagit ner fransmannen. En
64
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nedtagning som sedermera ledde till ett ännu starkare
grepp och tillslut kom en anaconda choke.
Nu blir det fortsättning i UFC för Latifi och det ska bli
väldigt spännande att följa. Fortsättning blir det också för
Mats Nilsson, även om han sprang in i en vägg i form av
Barnatt. En tidig knock och givetvis en tung UFC-start för
helsingborgaren.
Men även om den blågula kvällen började trögt för
svensk del vändes allt på bara några minuter och efter
galan sjöng de många, många tillresta supportrarna om
svenska UFC-titlar.
Jag tror inte det dröjer allt för länge till en svensk titel
nu. Titeln kan rent av vara vunnen efter nästa Gustafssongala. Och det vore förstås en dröm på alla sätt och vis.
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VM i Muay Thai
Publicerat maj 2014 av Jonathan Broberg

Blixtar och dunder och kanske en del magiska
under
Ja, då var jag alltså framme. På den fagra ön Langkawi.
Äntligen. Det tog knappt 27 timmar och tre flygningar att
ta sig hit, men det verkar det verkligen vara värt. Inte för
att jag en sekund hade tvekat på det. Nu väntar vi bara på
att spektaklet ska börja.
Det är sannerligen inte någon fashionabel situation att
vara thaiboxare under ett VM. Medan vi som inte tävlar
käkar och dricker lite är alla tävlande inställda på morgondagens invägningar.
Den som inte är med här kan möjligen få för sig att det
är något annat. Men för thaiboxare i Sverige är vardagen
aldrig luxuös. Alldeles oavsett hur världen utanför ter sig.
Nu ska sägas att Langkawi är vackert, men inget vidare överflöd inte. Människorna här lever förhållandevis
tillsynes enkelt och åker man bara mellan vårt hotell och
flygplatsen ser man flera nedgångna hus, där människorna
bunkrat upp för kvällsmiddag.
Fuktigheten här är tryckande. Närheten till det stora
mäktiga havet gör sig hela tiden påmind och långt ute till
havs skiftar horisonten färg när blixtrar slår ner lite överallt. Det är både skräckinjagande och vackert på samma
gång. Lite som thaiboxning.
Frågar man lokalbefolkningen här om ovädret ute på
havet skrattar de flesta över min oro. De är vana vid det här
klimatet. De har rutin.
Imorgon invägs och invigs VM. Även lottning sker och
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när jag samtalar med landslagsmedlemmarna på plats är
alla svar mer lutade emot invägningen än lottningen. Det
tycker jag är bra. Lottningen kan de inte påverka, däremot
vikten.
Sverige har på senare år utvecklats till en stormakt
inom thaiboxningen. Det märks också tydligt. De blågula
färgerna bemöts med stor beundran från alla – alla utom
möjligen ryssarna som igår intog VM-hotellet på sedvanligt utbredande manér och faktiskt tvingade iväg några
svenskar trots att bokningar inte var gjorda.
Är man ryss inom thaiboxningen så är man.
En del har frågat mig om vad jag förväntar mig av VM.
Jag skulle ljuga om jag inte vill se ett VM-guld. Bland alla
dessa blixtar och dunder torde det kunna gå att få uppleva
en del magiska under också.
Imorgon tar vi nya krafter, mina för denna gång är helt
slut efter den påfrestande flygningen. Tiden här lokalt när
jag nu sitter i hotellets lounge med datorn i knät i en soffa
(enligt hotellägaren bästa sättet att få igång internet) är
klockan 02.23.
Det sveper in underbara varma havsbrisar in genom
loungen just nu. Det är otänkbart att Stockholm i dag hade
snö. Men så är livet med thaiboxningen egentligen rätt
långt ifrån livet i Stockholm.

Som att se bästa vännen ta ditt livs kärlek
Ett av ledorden som pumpats ut under detta världsmästerskap från det internationella thaiboxningsförbundet IFMA
har varit Fair Play. Ska man skratta eller ska man gråta –
jag unnar ingen människa den natt som nu kommer för
Giang Hoang, Fair play eller inte.
Mitt bland palmer, värme och något som skulle kunna
betecknas som ett paradis försvann allt det vackra runt lokal lunchtid. Giang Hoang dömdes i ringen som segrare,
men vid skrivbordet var han plötsligt VM:s största förlorare.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Jag ska inte gå in på alla turer hit och dit, ty då skulle
jag fått författa en roman, men jag kan säga som så: Sverige
och Giang Hoang har blivit blåsta på en VM-final. Alla ord
och kramar i världen kan inte trösta Hoang nog.
Giang Hoang förtjänar absolut inte att bli drabbad av
den här farsen, för så känns det. Även om den värsta ilskan
nu börjar lägga sig i svensklägret är det rätt symptomatiskt
att himlen alldeles utanför verkar visa sitt missnöje: de
blixtar som lyser upp känns mer obehagliga och betydligt
mer nära nu än någon annan kväll.
Det som hänt var att Uzbekistan lämnade in en protest
igår. Den behandlades idag, och bara det att den behandlades var för många oerhört förvånande, och när besked kom
att den också gått igenom var ilskan runt landslaget som
när Kalle Anka blir förgrymmad.
Mitt i all ilska befann sig en Giang Hoang, han som för
två år sedan förlorade VM-finalen och nu äntligen skulle få
chans till revansch. Han varken sade något eller gestikulerade. Hans blick var tom och jag gissar att hans hjärta
fylldes av samma känsla som ett barn som inte får sin mors
kärlek.
Landslaget protesterade. Fredrik Johnson lämnade sina
uppdrag i IFMA i ren protest och grät på det officiella mötet. Det är inte någon vanlig företeelse som inträffat – till
och med IFMA:s generalsekreterare kom till det svenska
hotellet, två gånger, för att försöka klargöra hur det hela
hade gått till.
Frågar du mig tyckte jag han talade ungefär som sådana män brukar tala till idrottare, det är envägskommunikation kryddat med en del vackra ord. Han bad om ursäkt,
och började sedan prata om de bekymmer IFMA generellt
sett stött på under detta mästerskap. Också ett sätt att förskjuta det verkliga problemet från det facto att en idrottare,
på väldigt vaga grunder, inte får chans att uppleva sin
dröm.
Flera i landslaget har öppet stöttat Hoang. Hamza Bou68
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Giang Hoang i VM-semifinalen han vann, men som efter ett överklagande togs ifrån honom. Foto: Jonathan Broberg.

gamza deklarerade tidigt att han aldrig mer är sugen på att
tävla i en IFMA-arrangerad tävling. William Wiséns mamma frågade ärligt och uppriktigt hur hon som mamma kan
bli garanterad att hennes son får den rättvisa en idrottare
förtjänar.
Ja, ni förstår säkert hur tongångarna gick och vilka
känslor som svallade upp.
Jag har pratat med ett gäng tunga svenska thaiboxningsprofiler som har många VM i bagaget. Ingen kunde
dra sig till minnes att ett enda matchresultat någonsin har
ändrats på grund av en inkommen protest. Inte ett enda.
Det tål att tänkas på.
Det ska sägas att jag verkligen ändå gillade gesten från
IFMA-pampen. Det är nog inte många på liknande positioner som skulle göra samma sak. Han talade om Fair Play
och möttes av hånande skratt. Jag förstår de som inte riktigt
tycker om ordet Fair Play i kombination med akronymen
IFMA. Men att Stephen Fox både visade civilkurage och en
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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vördnad för det svenska landslaget kan man inte ta ifrån
honom.
Det känns sorgligt att konstatera att något sådant här
kan ske på det här viset. Men någonstans bland all ilska är
det ändå mest synd om Giang Hoang. Jag får nästan magknip när jag tänker på hur han har det nu på sitt hotellrum.
Vilka känslokval han just nu måste gå igenom. Hur ska han
kunna förklara det inträffade för nära och kära, för media,
för svensk kampsport.
Det sägs att tiden läker alla sår. Men det finns ärr som
aldrig försvinner. Vissa sår går helt enkelt för djupt.
En idrottares största dröm är att bli världsmästare.
Hoang hade chansen, men något som han inte kan påverka
kom emellan. Och ja, det sprider ett ont skimmer över hans
annars klanderfria VM-turnering. Det känns som om man
blir bjuden på en fest där bästa vännen snor din flirt mitt
framför dig.
Jag hoppas det här är sista gången jag behöver skriva
några så tunga rader. Jag unnar ingen att gå den natt tillmötes som Giang Hoang nu gör.

Susan Kariuki är världsmästare
Susan Kariuki, 34, stod för en alldeles underbar insats i
VM-finalen på Langkawi i Malaysia. I -48kg-klassen hade
Medina Sarai från Spanien inte mycket att sätta till.
– Det känns helt underbart, säger hon.
VM-resan för debutanten Susan Kariuki har varit snårig. På invägningen vägde hon först in 50 gram för mycket
och tvingades raka av sig håret för att klara vikten.
Sedan har inget kunnat stoppa tjejen från Stockholm
som gjorde sitt första och sista VM – enligt de internationella reglerna får ingen över 35 tävla.
Finalmatchen var annars en ren uppvisning av svenskan som dominerade och drev matchbilden i alla tre ronderna. Framförallt hennes klinch var svårstoppad för spanjorskan.
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Susan Kariuki blir världsmästare. Foto: Jonathan Broberg.

– Vilken känsla! Jag har jobbat stenhårt för det här. Att
vinna som debutant i mitt sista VM, det kunde inte ha blivit bättre.
Sent i går kväll tränade Susan med sin coach Sargon
Gergeo som då lovade seger men ändå inte var stolt. Inte
då.
– Nu är jag väldigt stolt, hur stort som helst. Sjukt.

Isa Tidblad Keskikangas vann Sveriges andra VMguld idag
Det är debutanternas år inom svensk thaiboxning. Tidigare
idag vann Susan Kariuki guld i -48kg-klassen, och för bara
en liten stund sedan var det dags för nästa debutantguld.
Isa Tidblad Keskikangas från Stockholm vann finalen i 75kg efter att domaren brutit matchen i den andra rondens
mitt.
– För jäkla härligt, säger hon.
På kort varsel fick Isa Tidblad Keskikangas hoppa in i
det svenska thaiboxningslandslaget då hon fick ett wildcard av landslagsledningen.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Innan dess hade hon rehabiliterat en bruten arm som
hållit henne borta från matchning under elva månader.
Finalen i -75kg på Langkawi i Malaysia mot vitryskan
Maria Belush inleddes lite spänt. Men i slutet på den första
ronden skaffade sig svenskan ett övertag och red vidare,
mycket tack vare en halv orkan i ryggen från de svenska
fansen på plats, i den andra ronden.
Och efter knappt halva den andra ronden fick Isa tag i
vitryskan i klinch, avancerade sedan framåt och tryckte
vitryskan in i ena hörna och exploderade i en kanonad av
tekniker. Domaren kallade först till räkning men vitryskan
var så pass tilltufsad att hon inte kunde fortsätta matchen.
– Jag kände att jag fick henne där och tänkte att nu kör
jag.
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Den dramatiska vändningen i Brasilien
Publicerat 2014-02-20 av Jonathan Broberg

Lite i skuggan av Alexander Gustafsson har Nico Musoke,
också från Allstar och med Andreas Michael som coach,
börjat sin UFC-resa på bästa möjliga sätt. Två segrar på två
matcher har det blivit, men det har krävts enorma prestationer.
– För de som sett matchen så går det ganska lätt att
konstatera att nedslagningen i första inte ingick i planen,
säger han till budokampsport.se.
Efter att ha ersatt Magnus Cedenblad med kort varsel
och vunnit sin UFC-debut, ja till och med blivit tilldelad
”submission of the night” var Nico Musoke i helgen åter i
en UFC-bur.
Denna gång i Brasilien mot brassen Andrade. Men
matchen började allt annat än bra för Nico som slogs till
marken och matchen föreföll nästintill avslutad. Men på ett
enormt vis vände svensken matchbilden.
– Jag är självklart väldigt glad över vinsten. Det var en
otrolig upplevelse att få fightas i Brasilien. För de som sett
matchen så går det ganska lätt att konstatera att nedslagningen i första inte ingick i planen. Jag är glad över att det
hårda arbete som lagts ner innan match gjorde att jag
kunde behålla fokus, återhämta mig och jobba mig mot
vinsten.
Alexander Gustafsson har sin stående fighting att luta
sig tillbaka mot, efter ytterligare en imponerande seger för
Musoke på submission kan man inte bortse från hans
starka egenskaper i grapplingen. Men så har det inte alltid
varit. Nico var tidigare ansedd som en väldigt begåvad stående fighter.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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– Utgår man från mina senaste två matcher kan det
kanske verka som min spets ligger i grapplingen. Tidigare
tyckte många att jag enbart var en atletisk stående fighter.
Med det sagt - jag känner mig trygg i alla moment som
innefattas av sporten. Jag har mina specifika spetsar i de
olika områdena och vet att jag kan avsluta matcher på olika
sätt. Som jag ser det, gäller det att alltid höja lägstanivån
inom samtliga. Alltid. Hårt arbete och en ständig och stadig förbättring ger mig trygghet.
Och segern mot Andrade i Brasilien har fått stor uppståndelse.
– Efter matchen har jag bara mötts av positiva reaktioner. Det är många som kommit fram och sagt att de innan
matchen förvisso höll på min motståndare, men ändå kommit fram och gratulerat mig till vinsten. Det märks att UFC
och fighting är stort här. Hemifrån har jag fått ett otroligt
stöd och responsen har varit varm och riktigt trevlig. Det är
många som hört av sig via social medier och via sms. Stödet och engagemanget värmer oerhört och betyder väldigt
mycket. Ett stort tack till alla.
Nico befinner sig efter matchen fortfarande i Brasilien
för lite ledighet.
– I skrivande stund är jag kvar i Brasilien. Det blir lite
semester och sedan tillbaka till träningen.
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Svenska EM-medaljer i kyokushin
Publicerat 2014-06-01 av Jonathan Broberg

Det blev fyra svenska medaljer under EM i kyokushin.
Mästerskapet i Baku i Azerbadjan blev en svensk framgång, där framförallt juniorerna visade framfötterna. Milad
Naderi från Banzai Karate Kai i Göteborg tog guld i herrarnas juniorklass.
Sverige har en generationsväxling på gång i kyokushin. Och när den största svenska stjärnan Jimmie Collin
tvingades stanna hemma från EM såg det rätt tunt ut på
förhand.
Men det blev ett bra svenskt mästerskap ändå med
fyra medaljer, två i seniorklass och två i juniorklass.
I seniorklassen för damer svarade Cecilia Wallin för ett
bra mästerskap och knep slutligen en bronsmedalj efter att
ha förlorat semifinalen mot Inga Mikstate från Litauen.
Trea blev även facit för Fredrik Olsson som pressade
rumänen Dorin till två (!) förlängningar innan rumänen
avgjorde i den tredje.
I juniorklassen på damsidan vann Sanne Larsson ett
brons och på herrsidan svarade Milad Naderi för en riktig
pangturnering och tog lite skrällartat ett guld, och fick även
utmärkelsen som turneringens bästa junior på herrsidan.
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EM i Muay Thai
Publicerat 2014-09-28 av Jonathan Broberg

EM-guld till Sofia Olofsson efter fullständig överkörning
Efter drygt två minuter av den andra ronden bröt domaren
EM-finalen i damernas A-klass -54kg mellan turkiskan
Burcu Karakis och Sofia Olofsson. Då fick turkiskan sin
tredje räkning efter att Olofsson dominerat stort från första
sekund.
– Det är ju sjukt, eller hur??!!, utbrister hon till budokampsport.se direkt efter segern.
Sofia Olofsson, 25, från Stockholm vann EM-guld i
thaiboxning efter en strålande insats i finalen i Krakow mot
turkiskan Burcu Karakis.
Olofsson inledde matchen i ett furiöst tempo och stressade turkiskan till misstag. I slutet av första ronden fick
Olofsson in några hårda slagkombinationer som skakade
Karakis till den milda grad att hon fick ta en räkning.
– Jag visste att hon hade lite grötig och flaxig stil, så vi
hade pratat innan om att jag skulle söka klinch mycket och det lyckades ju.
Direkt i andra ronden var det istället en stark klinch
och några välriktade knän som tvingade turkiskan till ny
räkning. Olofsson hade vittring och i slutet av den andra
ronden kom turkiskans tredje räkning i matchen.
Domaren valde efter det att avbryta matchen till Sofia
Olofssons fördel. Olofsson vann därmed sin första mästerskapstitel i karriären. Det lär inte bli den sista, för det svenska yrvädret.
– En sådan jävla lättnad. Jag har snubblat på mållinjen
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förr och nu var det min tur. EM-guldet är absolut det
största jag har vunnit, men min enskilt största seger var när
jag besegrade Dyachkova i kvartsfinalen.
– Nu ska jag äta massor och inte röra mig på ett bra tag,
skrattar hon.

EM-guld för Isa Tidblad Keskikangas
Det hann bara gå en knapp halv rond. Sedan hade den regerande svenska världsmästarinnan Isa Tidblad Keskikangas gjort processen kort med Katsiaryna Chernoak från
Vitryssland i damernas A-klassfinal i -71kg. Svenskan
tvingade fram två räkningar innan domaren bröt matchen.
– Det här är grymt skönt, säger hon till budokampsport.se.
I våras vann Isa Tidblad Keskikangas VM-guld i -75kg.
Nu kan hon också titulera sig bäst i Europa – i -71kg.
Den 22-åriga Stockholmaren satte direkt gasen i botten
i finalen i Krakow mot vitryskan Katsiaryna Chernoak.
Och efter knappt halva den första ronden hamnade Isa i
bra position i en klinch och satte några tunga knäkombinationer.
Det innebar en räkning för vitryskan, som knappt hann
sätta upp händerna i guard innan hon fick en ny räkning,
efter en härlig svensk offensiv där slag, sparkar och knän,
tillslut tog musten ur vitryskan.
– Jag kände klart och tydligt att jag fick matchen då. Jag
fick in ett bra knä först, sedan ett till. Ruggigt härligt.
Isa Tidblad Keskikangas togs i våras ut för första gången, på ett wild card, till det svenska landslaget. Nu, ett
drygt halvår senare, är hon både VM- och EM-guldmedaljör. En otrolig framgångssaga.
– Ja, det var verkligen inget man trodde för ett halvår
sedan. Jag är grymt glad och stolt över det här halvåret. Jag
har fått en chans och jag har tagit den.
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Kampsportsgalan 2014

Publicerat 2014-03-22 av Annie Bondefelt
För femte gången bjöd Svenska Budo & Kampsportsförbundet in tränare, aktiva och eldsjälar för att lyfta fram de
prestationer och de personer som har tillfört kampsporten
något extra under året som gått.
År 2010 hölls den första Kampsportsgalan i Clarion
Signs lokaler och med Musse Hasselvall som konferencier,
sedan dess har nya stjärnskott tillkommit, nya klubbar invigts och mästerskapsmedaljerna blivit fler. Kampsportsfamiljen har vuxit och med den även Kampsportsgalan. Så
denna kväll på Berns firar vi inte bara alla fantastiska prestationer och framgångar som 2013 har erbjudit utan även
Kampsportsgalans 5-års jubileum!
För tredje året i rad ledde den välrutinerade Thabo
Motsieloa galan, han intog scenen tillsammans med den
eleganta Susanne Rönnqvist, som i vanliga fall syns som
konferencier på Superior Challenge-galorna. Galan inleddes med att kvällens första prisutdelare, radioprofilen Anders Timell och Noppe Lewenhaupt, presenterade vinnaren av Årets genombrott.
Med tuff konkurrens från bl.a. Herdem Alacabek gick
priset för Årets genombrott till submission wrestling-utövaren Sophia Nordenö. Under året exploderade hon och tog
Sveriges första guld någonsin på World Combat Games,
denna kväll kammande Sophia även hem den prestigefulla
titeln som Årets mästarinna.
– Wow, jag är så himla glad, sade en överväldigad Sophia.
Galan fortsatte med utdelningen av utmärkelsen för
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Kampsportsgalan 2014 på Berns i Stockholm. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Årets kampsportare Alexander Gustafsson i nappatag med prisutdelaren Glenn Hysén på Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

79

Årets ledare. Bakom varje framgångsrik idrottare återfinns
en hängiven ledare i kulisserna, alltid redo att ge råd och
inspiration. Den som juryn tyckte genomförde sitt uppdrag
med extra finess var Pernilla Johansson från Tip Muay Thai
IF. Förutom att vara en uppskattad ledare driver också Pernilla det sociala projektet ”Frysbox” på Fryshuset.
– Jag vill tacka alla som tror på oss och vårt projekt, det
betyder jättemycket. Det har varit en förmån att själv haft
jättebra ledare som sett mig och gett mig en bra värdegrund, sa Pernilla efter mottagandet.
Stefan Sauk äntrade scenen näst, för fjärde året i rad
var han prisutdelare och det här året hade han äran att presentera vinnaren av Årets traditionella utövare. Strålkastarljuset föll i år på en av aikidos stora pionjärer, Ulf Evenås.
– Det är en stor ära att motta ett sånt här pris och man
är ju känslomässigt berörd. Men jag tänker inte gråta, sa en
påtagligt rörd Ulf.
Kvällens nästa pris gick till Årets förebild, en person
som vågade ta plats och spränga gränser – Janni Larsson.
– Jag var anmäld till en tävling i Tyskland, av någon
anledning trodde de att mitt namn var en killes och därför
dök min motståndare aldrig upp. Det slutade med att jag
fick gå match mot killarna, sa Janni med ett skratt.
– Det var en fantastisk upplevelse, lägger hon till när
hon tog emot priset från Hollywood-skådisen Mikael Nyqvist och den fd boxaren George Scott.
När Årets mästare skulle utses klev prisutdelarna Lisa
Pihl och Magdalena Kowalczyk upp på scenen. Liksom
förra året utnämndes thaiboxaren Alex Harris till Årets
mästare, han innehar proffstiteln i organisationen WMC
och nådde en finalplats i kampsportens OS, World Combat
Games.
– Det är alltid lika roligt att vinna pris, det tycker nog
alla som håller på med idrott. Jag vill passa på att tacka tränare, vänner och klubbkamrater, sa en ödmjuk Alex.
Sen var det dags för en fräck göteborgshistoria av fot80
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bollsikonen Glenn Hysén, en av de som var prisutdelare av
Årets kampsportare.
Efter en närmast legendarisk prestation mot Jon Jones
och vinsten av det prestigefyllda priset för årets match och
årets Internationella fighter på World MMA Awards så var
det kanske ingen överraskning att detta pris tillföll Gustafsson. Men precis som i idrottens värld kan man aldrig vara
säker på vem som går hem med guldmedaljen, så vid avslöjandet utbröt ett spontant jubel och stående ovationer.
– Jag vill tacka för allt stöd, inget kunde vara möjligt
utan min tränare Andreas Michael, Allstars traning Center
och mina klubbkamrater, sa Gustafsson.
På frågan om en eventuell kommande match svarade
han:
– Jag är en dålig förlorare och försöker utvecklas och
lära mig av mina misstag varje dag så jag ser fram emot en
returmatch.
Björn Eriksson från kampsportsdelegationen och programledaren Doreen Månsson var kvällens nästsista presentatörer som skulle presentera vinnaren av Årets klubb.
Klubben som är några av Sveriges främsta MMA-utövares
andra hem, Haga Kampsportsförening (Allstar), belönades
med det skimrande priset.
På scenen samsades Alex Gustafsson, Madeleine Vall,
Ilir Latifi och Nicolas Musoke och Andreas Michael. Sistnämnde höll tacktalet:
– First I want to thank God. It´s been hard work, long
days and it wouldn´t be possible without our great teamwork!
Det kanske finaste och mest åtråvärda priset, Guldtsuban, är precis som föregående år folkets pris. Svenska
folket har själva fått bistå med nomineringar och gemensamt röstat fram vem som skulle få motta priset. Även detta år gick utnämningen till MMA-fightern Reza Madadi.
Då han själv var i London och coachade togs priset emot av
hans tränare Andreas Michael.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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– Reza är en entertainer varje gång han går upp i buren, därför vinner han folket pris även i år, sa Andreas.
Övriga pristagare blev George Sallfeldt som fick Svenska Budo & Kampsportsförbundets hederspris för sitt arbete för kampsporten när röster höjdes att sporten borde
förbjudas. Dessutom har han gjort ett fantastiskt jobb som
ordförande i MMA-förbundet, en post som han idag lämnar över.
Även detta år bjöd Kampsportsgalan på en festlig och
familjär stämning när årets kampsportsprestationer skulle
prisas. Nu ser vi fram mot 2014 års kommande medaljer,
tävlingar och utmaningar!

Nominerade och vinnare
Här är samtliga nominerade och vinnare i de olika priskategorierna på Kampsportsgalan 2014.
Årets Mästarinna
Sophia Nordenö, submission wrestling - vinnare
Ida Hansson, submission wrestling/BJJ
Janni Larsson, submission wrestling/BJJ
Sara Widgren, ju jutsu
Årets Traditionella Utövare
Ulf Evenås, aikido - vinnare
Anders Pettersson, shorinji kempo
Jesper Waldestål, jodo/iaido
Anna Wilder Hjerppe, aikido
Årets Genombrott
Sophia Nordenö, submission wrestling - vinnare
Nicholas Musoke, MMA
Herdem Alacabek, MMA
Sten Frödin, aikido
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Vinnarna på Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad Sarabi.

Årets Mästare
Alex Tobiasson Harris, thaiboxning - vinnare
Thomas ”Totto” Heiderup, kickboxning
Sida Yin, jodo
Jesper Waldestål, jodo/iaido
Årets Kampsportare
Alexander Gustafsson, MMA - vinnare
Alex Tobiasson Harris, thaiboxning
Janni Larsson, submission wrestling/BJJ
Sophia Nordenö, submission wrestling
Årets Ledare
Pernilla Johansson, thaiboxning - vinnare
Robert Sundell, MMA
Rob Haans, ju jutsu
Martin Jansson, BJJ
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Årets Klubb
Haga Kampsportsförening (Allstar) - vinnare
TIP Muay Thai IF
Iyasaka Aikido Klubb
Föreningen Hilti Fightcenter Uppsala
Årets Förebild
Janni Larsson, submission wrestling/BJJ - vinnare
Hamza Bougamza, thaiboxning
Alexander Gustafsson, MMA
Sadibou Sy, thaiboxning/MMA
SB&K:s Hederspris
George Sallfeldt
Folkets Pris – guldtsuban
Reza Madadi, MMA - vinnare
Usama Aziz, MMA
Madeleine Vall, thaiboxning
Alexander Gustafsson, MMA
Janni Larsson, submission wrestling/MMA
Hamza Bougamza, thaiboxning
Sadibou Sy, thaiboxning/MMA
Nicholas Musoke, MMA
Sara Widgren, ju jutsu
Ilir Latifi, MMA
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Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 22 mars på World Trade Center
i Stockholm var 76 föreningar representerade med sammanlagt 110 röster. Ordförande för stämman var Erik
Åsbrink.
Förbundsstämman beviljade i enlighet med revisorernas rekommendationer förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Propositioner och motioner
Styrelsens fyra propositioner om diverse stadgeändringar
godkändes av stämman, tre av dem enhälligt. Angående
den fjärde föreslog Pilo Stylin att förbundet ska hämta uppgifter från IdrottOnline och därefter skicka ut en färdig faktura till föreningarna. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv
till förslaget och stämman beslutade sålunda.
Två motioner hade inkommit. Den ena gällde delning
av försäkrings- och medlemsavgifter och stöddes av förbundsstyrelsen. Den bifölls enhälligt av stämman.
Den andra motionen gällde föreningarnas årsrapport.
Motionären Per-Åke Wilhelmsson redogjorde för motionen
och hävdade att stadgestöd saknas för förbundsstyrelsens
uppfattning om vilka handlingar som kan inkrävas från
föreningarna. Daniel Norrgård föredrog förbundsstyrelsens yttrande och förslag om avslag. Det blev också stämmans beslut.

Ny idrott
Daniel Norrgård föredrog förbundsstyrelsen yrkande att
välja in idrotten HEMA i förbundet. Svenska HEMA-förSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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bundets ordförande Niklas Mårdby redogjorde för idrotten. Stämman beslutade att godkänna idrotten HEMA i
förbundet.

Styrelsen
Stämman valde följande förbundsstyrelse:
Stefan Stenudd, förbundsordförande (omval)
Daniel Norrgård (omval)
Mats Asplund (omval)
August Wallén (omval)
Fredrik Gundmark (omval)
Arnela Hadzisulejmanovic (omval)
Helena Hugosson (omval)
Inom sig utsåg förbundsstyrelsen Daniel Norrgård till
vice ordförande, Mats Asplund till förbundskassör att jämte ordföranden teckna förbundets firma, Fredrik Gundmark till utbildningsansvarig, samt Arnela Hadzisulejmanovic till ungdomsansvarig. Daniel Norrgård fortsatte som
förbundsjurist. Helena Hugosson utsågs till ansvarig för
mångfaldsfrågor.
Förbundsstyrelsen hade 2014 fem protokollförda sammanträden, varav en helgkonferens, därutöver behandling
av frågor via epost och per capsulambeslut. Förbundets
kanslipersonal har regelmässigt varit adjungerad på förbundsstyrelsens möten.

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Thomas Lönnström, auktoriserad revisor från Ernst & Young, och Christian Lund. Till revisorsuppleanter valdes Jens Karlsson,
auktoriserad revisor från Ernst & Young, och Hans Brändström.

Valberedning
Till valberedning omvaldes: Jöran Fagerlund, sammankallande, samt Marko Gyllenland och Irene Brändström.
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Kansliet
Vid utgången av 2014 hade kansliet fyra anställda: Mona
Lundkvist, generalsekreterare och chef för kansliet, Jonathan Broberg, informatör, Magnus Ledin, utbildningskonsulent, elit- och distriktsansvarig samt Matilda Ritzèn,
kanslist.
Därutöver har förbundet haft Irina Covalenco, Thomas
Hajas och Sven Knutsson som anlitade ekonomikonsulter.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:
Utbildningskommittén
Fredrik Gundmark (ordförande), Altan Celik, Christian
Sandberg.
Medicinska kommittén
Pontus Inerup (ordförande), Robert Wanat, Pavel Antonsson, Ali Kad, Lena Karström, Christian Engvall, Jonas
Johard och Henrik Owman
Kommittén för funktionshindrade
Mike Wall (ordförande), Pontus Johansson, Silja Hermansson och Urban Aldenklint.
Juridiska nämnden
Marc Tullgren (ordförande), Gunnar Hoffsten, André Gullbrand och Mia Sjöberg.

Underförbunden
De 14 underförbunden i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, egna juridiska personer sedan 2009 års stämma,
var under året:
Underförbund
Idrott
Aikidoförbundet
aikido
BJJ-förbundet
brazilian jiu-jitsu
Bujinkanförbundet
bujinkan
Ju-jutsufederationen
ju-jutsu
Kampkonstförbundet
capoeira, FMA, glima,
krav maga, HEMA
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Kendoförbundet
Kickboxningsförbundet
Kung fu & Wushuförbundet
Kyokushinförbundet
MMA-förbundet
Muaythai-förbundet
Shorinji Kempoförbundet
Submission Wrestlingförbundet
Taidoförbundet

kendo, iaido, jodo,
naginata, kyudo
kickboxning
wushu
kyokushin
MMA
thaiboxning
shorinjikempo
submission wrestling
taido

Medlemsantal
Här är antalet medlemmar inom förbundets idrotter. Pojkar och flickor är till och med 20 år. Totalt har medlemsantalet minskat med 2,8% från 38.336 år 2013 till 37.273 år
2014. Det är den första minskningen efter flera år av tillväxt. Det skiljer sig åt mellan idrotterna. Nedan visas i sista
kolumnen ökning respektive minskning av medlemstalen
sedan 2013, avrundat till hela procent.
Idrott
totalt pojk. män flick. kvin.
+/Aikido
3909 1358 1291 723 537
-9%
Brazilian Jiu-jitsu 2818
806 1455 292 265 +1%
Bujinkan
442
120 200
60
62 +5%
Capoeira
781
254 236 163 128 -13%
FMA
100
14
65
6
15 +10%
Glima
9
0
9
0
0
0%
HEMA
78
20
20
19
19
ny
Iaido
238
28 158
16
36 +6%
Jodo
76
3
54
3
16 +38%
Ju-jutsu
7747 3245 2017 1664 821
-4%
Kendo
543
66 324
49 106 +11%
Kickboxning
2704
778 1070 365 491
-2%
Krav Maga
545
66 324
49 106 +10%
Kyokushinkai
3325 1532 796 791 386 +14%
Kyudo
100
4
64
3
29
-7%
MMA
1932
596 1027 135 174 -19%
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Muay Thai
6012 1695 2692 717 908 +10%
Naginata
26
5
8
8
5 +100%
Shootfighting
803
241 422
61
79 -19%
Shorinji Kempo
341
143 102
56
40 -22%
Submission Wrestl. 1976
598 969 184 225 -11%
Taido
363
136 118
65
44 -16%
Wushu
2405
825 809 422 349 -14%
Totalt
37273 12452 14178 5843 4800 -2,8%
Totalt män
26630 71 %
Totalt kvinnor
10643 29 %
Andelen män har sjunkit från 72% 2013 till 71% 2014 och andelen kvinnor stigit från 28% till 29%.

Distrikten
SB&K har fortsatt sju specialdistriktsförbund (SDF). De är
i olika stadier av sin utveckling. Vissa SDF genomför en hel
mängd aktiviteter medan andra har färre. Under året har
Magnus Ledin genomfört SDF-dialog med distrikt Mellan.
Ambitionen är att SDF-dialogerna ska vara årligen
återkommande i samtliga SDF. Syftet är att engagera styrelserna och samtidigt driva SDF-verksamheterna framåt.
Under året har vi genomfört en SDF-workshop i anslutning
till förbundets årsstämma. Workshopen innehöll erfarenhetsutbyten mellan SDF:en.
Distrikt
Tidigare distrikt
Övre Norr
Norrbotten, Västerbotten
Nedre Norr
Jämtland-Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad
Mellan
Gästrike-Hälsinge, Dalarna,
Värmland, Örebro, Västmanland,
Uppland, Södermanland
Stockholm/Gotland Stockholm, Gotland
Västra
Bohuslän-Dal, Västergötland,
Göteborg, Halland
Östra
Östergötland, Sydöstra
Södra
Skåne
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Distriktens medlemstal
(Pojkar och flickor är till och med 20 år.)
Distrikt
tot. pojk. män flick. kvin.
Övre norr
2054 682 770 356 246
Nedre norr
1106 430 357 206 113
Mellan
5490 1844 2071 882 693
Stockholm/Gotland
10412 3611 3914 1624 1263
Väst
8881 2629 3653 1379 1220
Östra
3642 1291 1340 526 485
Skåne
5651 1955 2064 861 771

Medlemskap i internationella förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är via sina underförbund medlem i följande internationella idrottsorganisationer:
Aikido
International Aikido Federation (IAF)
Glima
Viking Glima Federation
Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
International Naginata Federation (INF)
European Naginata Federation (ENF)
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)
Ju-jutsu
Ju-jitsu European Union
Ju-jitsu International Federation
Nordiska Ju-jutsuförbundet
MMA
International MMA Federation (IMMAF)
Muaythai
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
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World Muaythai Council (WMC)
Shorinji Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Fed. of Associated Wrestling Styles (FILA)
Taido
World Taido Federation
Wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation
Via flera av förbundets idrotter
World Games Association

Internationella uppdrag
Medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har
under verksamhetsåret haft uppdrag i följande internationella organisationer:
International Aikido Federation
Jöran Fagerlund, revisor
Kai Löfgren-Shimasue, webmaster
Viking Glima Federation
Lars Magnar Enoksen, ordförande
International Federation Of Celtic Wrestling
Lars Magnar Enoksen, ledamot
Joan Lundh, ledamot
International Ju-jitsu Federation
Bertil Bergdahl, sekreterare i domarkommittén
Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten, revisor
International MMA Federation
August Wallen, Member of the Board
George Sallfeldt, Vice President and Treasurer
Jesper Gunnarson, member of the Technical Committee
International Federation of Muaythai Amateur
Mats Söderström, vice ordförande
Pernilla Johansson, Int. Female Commission
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Pernilla Johansson, ordförande i Youth Commission
Daniel Norrgård, ledamot i Legal Commission, Europaansvarig
World Muaythai Council
Kasra Ashhami, styrelseledamot
World Taido Federation
Mikael Jansson, ledamot

Internationella mästerskapsmedaljer
Vi fick ett nytt rekordår och det gamla rekordet stod sig
bara ett år. 2014 tog våra idrottare totalt 79 medaljer i officiella internationella mästerskap, vilket var tio fler än det
gamla rekordet från 2013! Det är en fantastisk serie bragder, dessutom i en internationell konkurrens där många
andra landslag har betydligt större resurser.
Medaljstatistiken för 2014 visar att tjejerna tar fler medaljer än killarna, samt att Muay Thai vunnit både ojämförligt flest guldmedaljer och flest sammanlagda medaljer.
Totalt har tio av SB&K:s 15 landslagsidrotter vunnit medaljer under året.
Antal guld: 26
Antal silver: 18
Antal brons: 35
Antal manliga medaljer: 37 (12, 6, 19)
Antal kvinnliga medaljer: 42 (14, 12, 16)
Medaljspridning över SB&K-idrotter (antal)
Muay Thai 31 (11, 6, 14)
Brasiliansk ju jutsu 12 (5, 3, 4)
Ju-jutsu 12 (4, 2, 6)
Kyokushin 9 (2, 2, 5)
MMA 5 (0, 4, 1)
Jodo 3 (3, 0, 0)
Iaido 3 (0, 1, 2)
Wushu 2 (1, 0, 1)
Kickboxning 1 (0, 0, 1)
Naginata 1 (0, 0, 1)
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Samtliga medaljörer presenteras tidigare i denna skrift.
Dessutom har flera av våra idrottare tagit en rad medaljer i andra internationella tävlingar. Mer om detta i respektive idrotts verksamhetsberättelse.

Kampsportsgalan
Den 22 mars anordnades Kampsportsgalan för femte året i
rad. Galan hölls på Berns i Stockholm, med ungefär 300
middagsgäster. Mer information om Kampsportsgalan
finns tidigare i denna skrift.
Här är pristagarna på Kampsportsgalan 2014:
Pris
Pristagare
Årets genombrott
Sophia Nordenö
Årets förebild
Janni Larsson
Årets mästarinna
Sophia Nordenö
Årets mästare
Alex Tobiasson Harris
Årets kampsportare
Alexander Gustafsson
Årets traditionella utövare Ulf Evenås
Årets ledare
Pernilla Johansson
Årets klubb
Haga kampsportscenter/
Allstar
SB&K:s hederspris
George Sallfeldt
Folkets pris – Guldtsuban Reza Madadi

Elitidrottssatsning
SB&K fick från RF ett landslagsstöd på 790.000 kronor, en
markant ökning från stödet 2013 om 600.000 kronor. Det är
ändå fortfarande lägre än vårt förbunds tävlingsverksamhet och internationella framgångar motiverar, vilket märks
i en jämförelse med andra idrottsförbunds tilldelning.
SB&K fördelade dessutom från centrala medel ett extra
stöd på 300.000kr till landslagen, som en viss kompensation för att regeringen upphört med det riktade elitstödet
(som år 2013 var 840.000 kronor fördelat på 34 av våra elitutövare).
Såväl vid ansökning som fördelning av elitstödsmedSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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len, samt utvecklingsarbetet för vår elitsatsning, har ett intensivt arbete genomförts av förbundets elitansvarige,
Magnus Ledin, i samverkan med underförbundens elitansvariga.
Elitsatsningen och den ihärdiga bevakningen av våra
intressen i fördelningen av elitstödsmedlen fortsätter att
vara bland de allra viktigaste uppgifterna för förbundet
centalt och för samtliga involverade underförbund, som är
de med officiella internationella mästerskap.

Idrottslyftet
SB&K hade 3.017.863 kronor att fördela i Idrottslyftet till
förbundets föreningar, varav årets bidrag var 3.004.000. Det
var en markant ökning från 2013, då beloppet var 2.816.000.
Totalt inkom ansökningar på 8.096.603 kronor.
Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån fem
olika projektmallar och fördelningen mellan dessa blev:
innovativa projekt 2.298.301 kronor (76%), barnledarutbildning 216.542 kronor (7%), ledarutbildningsbidrag för
kvinnliga tränare 199.100 kronor (7%), kompetenshöja föreningen 123.300 kronor (4%) samt utrustning 180.620 kronor (6%).
Totalt tilldelades 104 projektansökningar Idrottslyftsmedel, som fördelades på våren. Bidragsbesluten bereddes
av en särskild grupp tillsatt av förbundsstyrelsen, som sedan fastställde fördelningen.
Idrottslyftet har även en bidragsdel som tillfaller
idrottsförbunden inom RF och är ämnad att utveckla deras
centrala verksamhet. SB&K fick i sådana medel 1.756.000
kronor, en smärre ökning från 2013 då beloppet var
1.653.000 kronor.

Information
2014 måste på många sätt anses vara ett genombrottsår för
svensk budo och kampsport i medias finrum. Rapporteringen har varit mer gedigen och mer initierad än någonsin
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tidigare och för första gången har det gjorts särskilt riktade
kampsportssatsningar på vissa redaktioner.
Den största enskilda satsningen stod Aftonbladet för,
som inför UFC i Globen tryckte en hel bilaga (kallad MMAbibeln) om MMA och de svenska idrottarna. Aftonbladet
och Expressen har under 2014 verkligen bevisat att de menat allvar med sina tidigare utlovade MMA-satsningar, där
framförallt Expressen också visat en stor vilja att rapportera kampsport överlag.
Men den största enskilda förvandlingen stod ändå
Radiosporten för. Under året, där startskottet för SR:s
kampsportsbevakning började med VM i thaiboxning i maj
månad, har Radiosporten på ett fräsch och nyfiket sätt fortsatt följa kampsporten, bland annat genom gedigen rapportering kring EM i kickboxning och VM i jujutsu.
SVT har fortsatt att följa kampsport i både reportage
och direktsändningar under året och vi vet att de även fortsättningsvis ihärdigt kommer att bevaka våra idrotter.
I lokalmedia har våra idrottares bragder skördat exponeringsutrymme som aldrig förr och det tillsammans med
riksmedias allt mer utbredda kampsportsintresse gör 2014
till det överlägset bästa mediala året i förbundets historia.
Budokampsport.se har fortfarande en central roll gällande bevakning av våra idrotter. Det är ofta hemsidans
uppdateringar som får media att agera och hemsidan räknas bland flera sportjournalister som en av de främsta förbundshemsidorna i hela RF.
Under 2014 har budokampsport.se satsat på bevakning
på plats av flera av förbundets internationella mästerskap.
Hemsidan har under 2014 haft fyra krönikörer: Stefan
Stenudd, Jonathan Broberg, Joel Löwenberg och Kent
Hansson.
På sociala medier har SB&K en egen Facebooksida och
ett Twitterkonto.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Sponsorer
Förutom en del sponsring av Kampsportsgalan och inom
några av underförbunden, fortfar det vara svårt att finna
sponsorer till SB&K.
Den mesta sponsringen sker hos underförbundet till
deras landslag och tävlingar. Det är förstås intäkter de
själva erhåller och SB&K:s centrala sponsorarbete ska inte
konkurrera med dessa. Därmed är de centrala möjligheterna till sponsoravtal tydligt begränsade.
Men vi släpper inte ambitionen att hitta sponsorer såväl för Kampsportsgalan som för SB&K i sin helhet.

Utbildning
Under 2014 har SB&K:s utbildningskommitté genomfört
sju steg 1- och sex steg 2-utbildningar. De genomfördes i
Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping och Sundsvall.
Sammanlagt licenserades 129 steg 1-tränare och 40 steg 2tränare. Aktiva utbildare under året har varit Fredrik
Gundmark, Altan Celik och Christian Sandberg.
Vi har genomfört fyra barnledarutbildningar under
året. Dessa ägde rum i Stockholm, Örebro, Halmstad och
Malmö. Totalt gick 75 ledare utbildningen. Utbildningsledare har varit Urban Aldenklint och Fredrik Gundmark.
I ett försök att finna mer erfarenhetsutbyten mellan föreningar, föreningsledare och tränare genomförde vi två
föreningsforum under året. Dessa var i Göteborg och Stockholm. På forumen diskuterade vi hur framtidens idrottsförening kan se ut, åldersanpassad fysisk träning och sedan
belyste vi några spännande Idrottslyftsprojekt. Deltagarna
var nöjda och hoppades på fortsatta föreningsforum under
nästkommande år.
Under året har Bobby Rehman (MMA) samt Jörgen
Kruth (thaiboxning) fortsatt sina studier på RF:s Elittränarutbildning. Fredrik Widgren (ju-jutsu) kombinerar just nu
sin elitidrottssatsning med högre studier i Sport Campus
Swedens verksamhet.
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SB&K har tillsammans med Svenska Muaythaiförbundet och Peder Skrivares skola i Varberg en nationell
idrottsutbildning (NIU) i thaiboxning. Vi genomförde uttagningar i januari för fem sökanden. Det blev sedan tre
sökanden som antogs och startade sin utbildning i augusti.
Tränare och lärare för thaiboxningen på NIU är Ludvig
Breideborn.

Mångfald och jämställdhet
Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete utgår från förbundets policy Öppen mångfald och dess helhetssyn på likabehandlingsfrågorna.
Ansvarig förbundsstyrelseledamot i dessa frågor har
under 2014 varit Helena Hugosson. Hon har tillsammans
med Arnela Hadzisulejmanovic deltagit i organisationsöverskridande samarbeten med Ungdomsstyrelsen för att
arbeta proaktivt mot sexuellt utnyttjande av barn och unga
inom föreningar. Detta arbete pågår fortfarande.
Under juni 2014 deltog Helena Hugosson, som enda
svenska representant från ett specialidrottsförbund, på
konferensen International Working Group on Woman and
Sport i Helsingfors. Konferensen gästades av föreläsare och
deltagare från hela världen. Svenska deltagare var främst
från Sveriges Radio och Riksidrottsförbundet.

Tjejkampen
Den 30 augusti hölls Kampsportsfestivalen - Tjejkampen i
Eriksdalshallen i Stockholm, med särskilt ekonomiskt stöd
från RF. Evenemanget med tävlingar, uppvisningar och
seminarier organiserades, leddes och genomfördes av ett
antal kvinnliga krafter i vårt förbund, både som en del i
jämställdhetsarbetet och för att visa upp den mycket höga
nivå som damerna i våra idrotter befinner sig på, vilket
även visar sig i deras återkommande medaljskördar.
Under året stod det också klart att RF beviljat medel för
en ny Tjejkamp år 2015.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Ungdomsrådet
Ungdomsrådet driver frågor relevanta för barn och ungdom. Dess ordförande adjungeras till förbundsstyrelsens
sammanträden. Ungdomsrådet bestod 2014 av Benjamin
Bolling (ordförande), Elin Bladh, Sanda Tcacensu och Sara
Widgren.
Under 2014 har ungdomsrådet planerat ett läger för
tonåringar där man kan prova på olika kampsporter, Teen
Fight Camp, som siktar på att genomföras 2015. Rådet har
också arbetat på en kort kampsportsfilm med ungdomar,
samt deltagit i Riksidrottsforums diskussioner och sett hur
kampsportens representanter står gentemot andra idrotters
representanter.

Antidoping
Förbundsstyrelsen bestämde redan år 2010 att göra en
kraftansträngning mot doping. RF:s antidopinggrupp har
också prioriterat kampsporter i sina fortlöpande dopingtester, vilket innebär ett gott stöd för vår strävan att samtliga våra idrottsutövare ska vara dopingfria.
Även om nya dopingfall sker i vårt förbund verkar de
vara i avtagande. Det ser också ut som att våra omfattande
varningar för kosttillskott har nått våra medlemmar.
Under året utsågs Dr. Christian Engvall, som är medlem i vår medicinska kommitté, till förbundets antidopingansvarige.
Vårt arbete mot doping sker i flitigt samarbete med
RF:s antidopinggrupp.

Förortsprojektet Drop in-kampsport
Förortsprojektet, finansierat via ett särskilt RF-anslag, startade i början av 2014 på fritidsgården Gluggen i Sundbyberg. Varje lördag mellan 21 och 23 har vi erbjudit gratis
kampsportsträning för ungdomar. Projektet kommer att
fortsätta under 2015.
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Internationell satsning
RF beviljade 2011 SB&K ett bidrag om 300.000 kronor fördelat på de tre kommande åren för en internationell satsning i avsikt att öka svensk representation i internationella
organisationer, såväl de internationella idrottsförbunden
som deras paraplyorgan.
Det är en fortlöpande satsning, där alltjämt mycket
återstår, men i planen ligger en ansamling av de resurser i
form av internationella kontakter som vi har i våra idrotter
och att strategiskt använda dem för ökat internationellt inflytande, särskilt för att öka antalet svenskar på dessa organisationers olika poster.
Under 2014 har till exempel en del av resurserna använts i arbetet för att få VM i Muay Thai till Sverige. Det
återstår pengar för en fortsatt internationell satsning 2015.

Hälsoåret
Förbundsstämman beslutade med sin verksamhetsplan att
2014 skulle ha temat Hälsoåret. Framför allt innebar det en
ökad koncentration på hur våra idrotter kan göras säkrare
och flitigare tankeutbyte mellan förbundsstyrelsen och vår
medicinska kommitté.
Dessutom genomfördes arbetet med att ta fram en krishanteringsplan för förbundet, som slutligen fastställdes av
förbundsstyrelsen i början på 2015.
Även ett verktyg för riskkalkyl har tagits fram och prövats genom utbildningskommittén, som även på andra sätt
varit aktiv i arbetet för ökad säkerhet i träningen.

Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2014:
Förtjänsttecken Nr 1
308 Rolf Eriksson
Uppsala Ju-jutsuklubb
309 Elin Thörnblom Uppsala Ju-jutsuklubb
310 Johan Stenson
Uppsala Ju-jutsuklubb
311 Jonas Egehult
Uppsala Ju-jutsuklubb
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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312 Maria Nöremark Uppsala Ju-jutsuklubb
313 Daniel BodinIF Bujinkan Dojo Norrköping
314 Hans Månsson
IF Bujinkan Dojo Norrköping
315 Fredrik Frogsjö
IF Bujinkan Dojo Norrköping
316 Gusten Hollari Holmberg
Stockholm Aikikai
Förtjänsttecken nr 2
289 Gustaf Naeser
Uppsala Ju-jutsuklubb
290 Karin Ersson
Uppsala Ju-jutsuklubb
291 Mats Ersson
Uppsala Ju-jutsuklubb
292 Rickard Sundin
Uppsala Ju-jutsuklubb
293 Daniel Bodin
IF Bujinkan Dojo Norrköping
Förtjänsttecken Nr 3
274 Olle Håstad
Uppsala Ju-jutsuklubb
275 Daniel Bodin
IF Bujinkan Dojo Norrköping
276 Olof Svensson
Stockholm Aikikai
277 Mattias Levin
Stockholm Aikikai
Förtjänsttecken nr 4
132 Daniel Bodin
IF Bujinkan Dojo Norrköping
Förtjänsttecken Nr 5
176 Tobias Back
Ju-jutsu Kai Köping
177 Lars Gradén
Stockholm Aikikai
Förtjänsttecken nr 6
22 Daniel Norrgård Ljungby Ju-Jutsu

Ekonomi
SB&K:s ekonomi är uppdelad i det centrala och underförbunden. Här redovisas den centrala ekonomin. För underförbundens ekonomi, se deras verksamhetsberättelser och
årsmöteshandlingar.
SB&K:s huvudsakliga intäkter var bidrag erhållna via
RF (drygt 6,6 miljoner kronor) samt medlemsavgifterna (3,2
miljoner). Sistnämnda exklusive försäkringsdelen slussades vidare till underförbunden. Det gjorde också riktade
RF-anslag – landslagsstödet på 790.000 och ett internationellt stimulansbidrag på 18.000.
Största övriga intäkt för förbundet centralt var försälj100
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ning, cirka 400.000 kronor, till största delen tävlingslicenser.
Utöver ovanstående förfogade förbundet över en
Idrottslyftspott på drygt 3 miljoner att via ansökningsförfarande fördela till föreningarna.
Bland utgifterna var den ojämförligt största posten
kansliet med dess personal på 3,2 miljoner. Försäkringarna
kostade 600.000 och Kampsportsgalan 360.000. Förbundet
delade även ut ett extra stöd till landslagen på 300.000, som
en kompensation för att RF:s elitstöd upphört.
Våra utbildningar kostade 590.000 men hade också inkomster på 300.000. Vårt informations- och mediaarbete
kostade 228.000 och ekonomihanteringen 68.000. Tjejkampen och Förortsprojektet, som finansierats med extra
RF-bidrag, hade kostnader på 194.000. Det internationella
arbetet, detta år främst satsningen på att få VM i Muay
Thai, kostade 99.000 – också detta täckt av ett särskilt RFstöd. Förbundsstyrelsens kostnader var 190.000 och årsstämmans 154.000.
Årets resultat gav ett överskott på 531.000 (2013 var resultatet 240.000), vilket gav en utgående balans på 1.457.000
kronor. Därmed är förbundets centrala kassa solid. Dock
torde kommande år inte erbjuda samma ökning av RF-anslag som vi erhållit de senaste tre åren, på grund av RF:s
ändrade fördelning som gynnade SB&K kraftigt har genomförts i sin helhet. Framtida anslag beror på vår eventuella tillväxt. Eftersom våra medlemstal krympt ett par procent under 2014 kan en liten minskning av RF-anslaget
komma i fråga under kommande år, dock ej redan 2015.
SB&K i sin helhet, samtliga underförbund inkluderade,
lämnade 2014 med ett överskott på 1.453.000 kronor. Underförbunden hade sedan tidigare en ingående balans på
1,4 miljoner, så ekonomin är god nog att det är lämpligt om
underförbund med stora överskott budgeterar för att
minska dessa framöver.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Erica Björnestrand på VM i Muay Thai, där hon tog bronsmedalj i
-63.5 kg. Foto: Jonathan Broberg.
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Årsredovisning 2014
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Föregående sida: Guldtsuban – Folkets pris – väntar på sin mottagare
vid Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad Sarabi.
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Aikidoförbundet

Ordföranden har ordet
För sjätte gången har jag privilegiet att reflektera över det
gångna verksamhetsåret och liksom tidigare är det en gåva
att se glöden i viljan och glädjen i engagemanget när vi
möts – såväl på som utanför mattan.
Årets Sverigeläger var inget undantag när det på ett
hejdundrande sätt återvände till Göteborg där det en gång
började 1986, där den gränslösa gemenskapen fick fäste och
som vi ömt värnar om.
Vår gemenskap har sedan förra året ett nytt uttryck i
det nationella ungdomslägret som helt galet överträffade
förväntningarna och till deltagarantalet blev lika stort som
ett Sverigeläger! Detta är oerhört glädjande och det är också väldigt viktigt att vi inte bara lyckas värva nya medlemmar men också ser till att de stannar och fortsätter att träna.
Ett ungdomsläger som detta är ett viktigt bränsle för att
våra unga ska få nya intryck och inspiration för framtiden
– en framtid som vi tillsammans bereder väg för.

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma
hölls 22 mars 2014 på World Trade Center i Stockholm.
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under 2014 bestått av Leif Sunje
(ordförande), Per-Åke Wilhelmsson (vice ordförande), Ulrika Öberg (sekreterare), Max Korkkinen (kassör), Barbro
Hälinen (vice kassör), Åsa Bergström, Per-Ola Olsson, Per
Erik Stendahl samt Jimmy Svensson.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen hållit 15
protokollförda möten. Protokollen har publicerats på förbundets webbplats.
Särskilda ansvarsområden
Per-Åke Wilhelmsson – webbplats, Per Erik Stendahl –
jämställdhet, Åsa Bergström – utbildning samt Per-Åke
Wilhelmsson – bidrag.
Valberedning
Valberedningen har 2014 bestått av Jakob Blomquist (ordförande) samt Maria Alander och Mårten Holmberg.
Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikais
internationella regelverk, en graderingskommitté som hanterar graderingsfrågor. Graderingskommittén har under
året bestått av Urban Aldenklint (sammankallande), LarsGöran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Jan Hermansson (hedersledamot), Maria Mossberg, Jan Nevelius,
Stefan Stenudd och Leif Sunje.
Kommittén har under året reviderat hemsideinnehållet
som i sin nya skepnad är starkt förenklad och där regler
och blanketter tydligare framgår. Såväl blanketter som graderingsreglerna har också reviderats. Därtill har rekommendationerna för barngraderingar återinförts.

Ungdomssatsning
Sedan 2012 finns en satsning på unga aikidoutövare. Satsningen innebär att 25 000 kr årligen budgeteras för detta.
För 2014 fanns dessutom ytterligare 10 000 kr fonderade
från föregående verksamhetsår. Av dessa medel öronmärktes merparten för resebidrag till det nationella ungdomslägret och en annan del användes till förbundets deltagande på We Are Sthlm.
Även i år representerade ett flertal stockholmsklubbar
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Svenska Aikidoförbundet under ungdomsfestivalen We
Are Sthlm, som ägde rum 12–16 augusti 2014 i Kungsträdgården. Deltagandet genomfördes under ledning av en
projektgrupp bestående av Kristina Isaksson, Anna och
Peter Spangfort. Under fliken UNGDOM på förbundets
webbplats finns erfarenheterna från detta evenemang samlade i rapportform.

Ungdomslägret 2014
Det nationella ungdomslägret arrangerades 22–23 november 2014. Projektgruppen som genomförde lägret bestod av
Åsa Bergström (projektledare), Eva Hedman (information),
Jennie Hedrén Hasselros (mat), Kristina Isaksson (ekonomi), Mikaela Rydelius (sjukvård och säkerhet), Pär Benthin
(anmälningar) och Ludvig Jönson (lek och underhållning).
Lägret presenterades på flera olika digitala forum, däribland förbundets hemsida och Facebook. Medlemsklubbarna fick löpande nyheter och information med e-post
från förbundet och projektgruppen, innan och under anmälningstiden, fram till att lägret startade.
Torvalla sporthall i Haninge var både dojo och hem
under ungdomslägret och där lekte, skrattade och tränade
224 ungdomar, ledare och instruktörer från 23 klubbar.
Under lägret genomfördes även en uppskattad ungdomsuppvisning, av och med deltagare från lägret.

Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet har under året fortsatt som en del av
vår ordinarie verksamhet och i enlighet med jämställdhetspolicyn från 2010. Den öppna attityden och den självklara
inställningen att alla behandlas lika oavsett förutsättningar
är viktiga delar av aikidons varumärke och något vi vill
använda oss av för att locka nya medlemmar. I många
idrottsförbund är jämställdhet främst något man arbetar
med internt medan vi jobbar med att det även ska vara
synligt och tydligt på vår webbplats.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Förbundets jämställdhetsansvarige har under året varit i kontakt med ett flertal klubbar för att se hur de jobbar
med jämställdhet och vilka erfarenheter de gjort, ett förutsättningsskapande inspirationsarbete för kommande verksamhetsår.

Sverigeläger 2014
Aikido Dojo Gamlestaden och Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo stod som värdar för årets Sverigelägret som gick
av stapeln i Kristinedals Idrottscenter precis utanför centrala Göteborg 29 maj–1 juni. Lägret, som lockade 255 deltagare, var mycket välarrangerat och spännande med
rekordmånga aikidoinstruktör som visade den bredd,
kompetens och höga internationella standard som vi har i
svensk aikido.
Arrangörerna hade satsat stort på att erbjuda möjlighet
till social samvaro även utanför mattan. Det bjöds både på
fenomenalt trevliga pubkvällar, varav en kväll fylld med
aikidominnen och skrönor, och en hejdundrande avskedsfest.
Sverigelägret har en egen webbplats med oförändrad
adress: www.sverigelager.se.

Svenska Aikidouppvisningen 2014
Den årliga aikidouppvisningen genomfördes lördag 31 maj
2014 under Sverigelägret i Göteborg. Uppvisningen bjöd på
hög teknisk kvalité, representerade flera aikidostilar och
gav ett stort intryck på publiken i hallen. Uppvisningstruppen, under ledning av Stefan Jansson, bestod av Lennart Berger, Erik Carlsson, Emil Frank, Sten Frödin, Eva
Hedman, Jonas Högberg, Stefan Jansson, Güngör Kalfa,
Robin Karlsson, Lisa Larsson, Mikaela Rydelius, Michael
Sederlin, Jimmy Svensson samt Robin Westin.
Den mycket uppskattade uppvisningen ljussattes och
filmades. Videon finns upplagd på förbundets YouTubesida: www.youtube.com/SvenskAikido.
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Nationella uppvisningstruppen
Svenska Aikidoförbundets nationella uppvisningstrupp
representerar förbundet genom uppvisningar där de visar
sina färdigheter, samt i intervjuer där de på ett engagerande sätt berättar vad som inspirerar dem att träna och
sträva vidare i sin aikidoträning.
Under 2014 har förbundet valt att inte utse en fast uppvisningstrupp utan istället utsett en projektbaserad trupp
för specifika evenemang.

PR
Förbundsstyrelsen har under året tagit fram en informationsfolder i syfte att stötta klubbar som saknar eget material för att rekrytera medlemmar. Den stilneutrala foldern,
som beskriver aikido med text och illustrationer, är fri att
använda för förbundets medlemsklubbar och finns att
hämta på förbundets webbplats.
I november publicerades SVT:s bok Lilla Sportspegelns
stora sportbok. Glädjande nog finns aikido som enda
kampsport representerad med ett eget kapitel. I bokens
uppslag medverkar Sten Frödin i en intervju. Urban Aldenklint och Leif Sunje bistod med ytterligare bakgrundsmaterial och exempel på prova-på-övningar.

Internationellt
Svenska Aikidoförbundet är medlem i International Aikido
Federation (IAF). Kai Löfgren Shimasue har under verksamhetsåret liksom förut varit utsedd av IAF Directing
Committee till webmaster. Jöran Fagerlund är vald till revisor för IAF.
Under året har förbundet framgångsrikt verkat för att
bjuda in Waka-sensei Ueshiba Mitsuteru till svensk aikidos
55-årsjubileum 2016. Ulf Evenås representerade förbundet
i kontakt med Doshu och Waka-sensei på plats i Tokyo
under våren. Därtill representerade förbundsordförande
förbundet i samband med IAF Directing Committees samSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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manträde i Rumänien i september där flera representanter
för Stiftelsen Aikikai närvarade, inklusive Waka-sensei
själv och den internationellt ansvarige Tani-sensei.

Klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var
vid årets slut 104.
Under 2014 har fem nya föreningar tillkommit, varav
fyra är nya föreningar och en är ny aikidosektion:
Sigtuna Aikidoklubb (Märsta), Broddetorps gymnastik- och idrottsförening, Wagono Michi Aikidoklubb (Örebro), Föreningen Takemusu Aikido Göteborg, Karlstads
Budokai IF.

Webbplatsen
Webbplatsen www.svenskaikido.se är förbundets viktigaste
källa för aktuell information både externt och internt.
Webbplatsen har fortsatt att utvecklas under året och materialet förändras ständigt.
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Antal besök per dag är i genomsnitt 60, varav hälften
är nya besökare. I genomsnitt stannar användarna tre minuter på webbplatsen och tittar på 2–3 webbsidor – på ett
år blir det närmare 54 000 sidvisningar. Vissa sidor är mer
välbesökta än andra – främst klubbförteckningen men även
kalendariet, som år 2014 innehållit 81 aikidoläger, samt sidorna om gradering inom aikikai.
Förbundet har utgivningsbevis för webbplatsen, som
därför lyder under Tryckfrihetsförordningen. Per-Åke Wilhelmsson är ansvarig utgivare.
Förbundet finns också på Facebook, YouTube och Instagram.

Utbildning
Under oktober månad 2014 genomfördes en fukushidoinoch shidoinutbildning med utbildare från graderingskommittén. Kontakterna mellan styrelsen och graderingskommittén har skötts av styrelsens utbildningsansvarige.
Under ungdomslägret erbjöds vuxna deltagare och
medföljande ledare utbildning för instruktörer i form av
seminarier under helgen. Utbildningen skedde i samarbete
med Mikael Wallsbeck från SISU Idrottsutbildarna, Pia
Moberg och Micael Öberg.
Förbundets utbildningsansvarige har haft löpande
kontakt med SB&K:s dito.
Fliken UTBILDNING på förbundets webbplats har
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uppdaterats med information om kurser som kan vara av
intresse för förbundets medlemmar.

Jubilarer och utmärkelser
Det var glädjande många klubbar som firade jämna jubileer under året. Att så många klubbar förblir aktiva under
många år är ett gott tecken på svensk aikidos kraft och
ihärdighet. Förbundet uppvaktade Vanadis Aikidoklubb
som firade 20 år och Stockholm Aikikai som firade imponerade 50 år. Under året uppvaktade förbundet även Stefan
Stenudd och Urban Aldenklint som båda fyllde 60 år.
Vid Kampsportsgalan 2014 gick priset för Årets traditionella utövare till Ulf Evenås, en av svensk aikidos stora
pionjärer. Även Anna Wilder Hjerppe var nominerad till
detta pris. Dessutom var Sten Frödin nominerad i kategorin Årets genombrott och Iyasaka Aikido Klubb i kategorin
Årets klubb.

Ekonomi
Förbundets ekonomi är alltjämt god. Genomgående för
2014 är att många utgifter blivit lägre än budgeterat vilket
har resulterat i ett överskott trots ett budgeterat underskott.
Förbundsstyrelsens tanke är att det uppbyggda överskottet
kommer att tas i anspråk i samband med förbundets 55årsjubileum.
Graderingskommitténs goda resultat kan till stor del
bero på eftersläpande fakturering. Ungdomslägret var
återigen en succé och kunde därmed bära sina egna kostnader. Förbundsstyrelsen fortsätter att vara återhållsam och
fokusera på att arbeta kostnadseffektivt.
Kostnaderna för årsstämman blev lägre än budgeterat
då få klubbar utnyttjade resebidraget. Under året har bidrag till två nya klubbar utbetalats och ett bidrag utbetalats
för att stödja projekt som för aikidokollektivet är av särskild vikt och intresse. Sammantaget har även kostnaderna
för bidrag därför blivit lägre än budgeterat.
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Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat överförs i
ny räkning.

Utnämningar och graderingar
SB&K:s förtjänsttecken
5:e graden
Lars Gradén, Stockholm Aikikai
3:e graden
Olof Svensson, Stockholm Aikikai
Mattias Levin, Stockholm Aikikai
1:a graden
Gusten Hollari-Holmberg, Stockholm Aikikai

Stiftelsen Aikikai
Shidoin
Andreas Ebbelind, Sedokan Växjö IF
Mårten Holmberg, Kalmar Budoklubb
Torbjörn Johansson, Aikido Academy Norrköping IF
Patrik Nilsson, Vanadis Aikidoklubb
Tommy Pettersson, Tranemo Aikidoklubb
Fukushidoin
Åsa Bergström, Aikido Dojo Liljeholmen
Samuel Billås, Vanadis Aikidoklubb
Niklas Björklund, Torsby Aikidoklubb
Pär Dahlström, Torsby Aikidoklubb
Magnus Eriksson, Torsby Aikidoklubb
Kristina Nielsen, Aikido Dojo Vätterstaden
6 dan
Dan Borg, Göteborgs Aikidoklubb
Ronny Irekvist, Trollhättans Aikidoklubb
Jorma Lyly, Vanadis Aikidoklubb
5 dan
Mathias Bäck, Norrköpings Aikidoklubb
4 dan
Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Jimmy Fryksten, Vanadis Aikidoklubb
Sasha Isakov, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Anders Kamph, Kristianstads Aikikai
Magnus Ohlsson, Malmö Takemusu Aikido Dojo
3 dan
Andreas Almqvist, Budoklubben Shindo
Ulf Eriksson, Karlstads Aikidoklubb
Paula Femenias, Riai Aikido Dojo
Hanna Kivikero, Vanadis Aikidoklubb
Jonas Larsson, Stockholms Aikidoklubb
Martin Mathiasen, Stockholms Aikidoklubb
Wai-Hong Pang, Stockholms Aikidoklubb
Carl-Johan Sanglert, Aikido Dojo Vätterstaden
Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai
Tomas Törnkvist, Malmö Aikidoklubb
Emmeli Wennström, Iyasaka Aikido Klubb
2 dan
Pär Benthin, Aikido Dojo Liljeholmen
Miroslaw Biszczak, Örebro Aikidoklubb
Flora Carlson, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Jonas Carlsson, Göteborgs Aikidoklubb
Mikaela Ekstrand Rydelius, Iyasaka Aikido Klubb
Johan Eriksson, Riai Aikido Dojo
Carl-Johan Ernsten, Örebro Aikidoklubb
Emil Frank, Sandviken Budo- & Kampsportsklubb
Anders Fredén, Hikari Aikidoklubb
Martin Hansson, Iyasaka Aikido Klubb
Ricky Johansson, Aikido Dojo Liljeholmen
Peter Johansson, Stockholms Aikidoklubb
Arijana Kajfes, Aikido Dojo Liljeholmen
Milja Kanerva, Linköpings Budoklubb
Alexander Kirchhoff, Iyasaka Aikido Klubb
Markus Knutagård, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Lisa Larsson, Nuboko Aikidoklubb
Daniel Lodeiro, Riai Aikido Dojo
Ana Lund, Järfälla Aikidoklubb
120

Verksamheten 2014

Yngve Lännerström, Riai Aikido Dojo
Henrik Martén, Riai Aikido Dojo
Nikolina Olofsson-Maksimovic, Iyasaka Aikido Klubb
Torbjörn Palmgren, Kaisho Kampsportklubb
Erik Pihlström, Aikido Dojo Liljeholmen
Adrian Rubin, Piteå Aikidoklubb
Sten Rydell, Riai Aikido Dojo
Anders Vahlberg, Linköpings Budoklubb
Marino Valle, Stockholms Aikidoklubb
1 dan
Angelica Adlercreutz, Riai Aikido Dojo
Kristian Axelsson, Musubi Dojo Kampsportförening
Felicia Björhult, Järfälla Aikidoklubb
Magnus Boåsen, Aikido Dojo Liljeholmen
Christina Ekstrand, Iyasaka Aikido Klubb
Johan Ericson, GAK Enighet
Rico Graeber, Shuren Aikido Dojo Göteborg
Carl Haglund, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Björn Kier, Kristianstads Aikikai
Simon Lindholm, Lunds Aikidoklubb
Jonatan Malmlöf, Nuboko Aikidoklubb
Mahmoud Mirsamadi, GAK Enighet
Lisbet Neil Persson, Lunds Aikidoklubb
Sara Nyberg, Ukehashi Aikidoklubb
Ivan Patche, Ukehashi Aikidoklubb
Glenn Petersen, Shuren Aikido Dojo Göteborg
Marcus Plyme, Mikoto Nacka Aikidoklubb
Gunnar Rohlén, Malmö Takemusu Aikido Dojo
Jonas Smeij, Ukehashi Aikidoklubb
Giuliano Vescovi, Lunds Aikidoklubb

Iwama Shin Shin Aiki Shurekai Sverige
5 dan
Dirk Handzic, Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu
3 dan
Kaj Handzic, Aikido Dojo Gamlestaden
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Ulf Evenås tar emot priset Årets traditionella utövare, med Stefan Sauk
som prisutdelare, på Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Ki No Kenkyukai Association Internationale
Nidan (2:a)
Vilmos (Willy) Rimec, Västerås Ki-Aikido Klubb
Shodan (1:a)
Joakim Elfvén, Enköpings Ki-Aikidoförening
Slavek Jelinik, Västerås Ki-Aikido Klubb
Elias Joseph, Västerås Ki-Aikido Klubb
Patrik Strand, Västerås Ki-Aikido Klubb
L-G Uhlander, Västerås Ki-Aikido Klubb
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BJJ-förbundet

Svensk BJJ fortsätter utvecklas med ökande medlemsantal
och flera nya föreningar. Svenska BJJ-förbundet har nu
2818 medlemmar i 92 föreningar. Vi kan glädja oss åt fina
tävlingsframgångar både nationellt och internationellt.
Landslaget representerade Sverige under VM i USA. Janni
Larsson stod för en historisk insats då hon som första
svensk tog guld i svartbältesklassen.
Under året har vi avtackat vår förste landslagscoach,
Ricard Carneborn. Ricard har gjort en stor och viktig insats
kring landslaget under de år han haft uppdraget. Förbundet arbetar nu för att hitta nya former för landslaget.
Samarbetet med det internationella BJJ-förbundet IBJJF
har utökats i och med att det kommer att arrangeras en
IBJJF-tävling i Göteborg under 2015.
Att underlätta för föreningarna att arrangera tävlingar
har varit en stor del av arbetet under året, bland annat genom att utveckla och förbättra tävlingsprogrammet som
införskaffades 2013. Anpassningar utförts så att det även
ska gå att använda till barntävlingar.
Gällande barntävlingar pågår ett utvecklingsarbete där
hänsyn tas till FN:s barnkonvention.
Styrelsen har haft regelbundna möten via telefon och
medlemmarna har var och en på sitt håll i landet skött sina
uppdrag. Under året har vår kassör lämnat oss och funktionen har varit vakant sedan dess.
Förbundet arrangerade SM under SM-veckan i Borås
och nya svenska mästare korades.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Svenska mästare 2014
Herrar -64 kg
Martin Petisme, Brasiliansk Jiu-Jitsu Göteborg
Herrar -70 kg
Robson Barbosa, Telge BJJ & MMA
Herrar -76 kg
Daniel Svensson, Prana Jiu Jitsu klubb
Herrar -82.3 kg
Max Lindblad, Prana Jiu Jitsu klubb
Herrar -88.3 kg
Alexander Musi Wennergren, Telge BJJ & MMA
Herrar -94.3 kg
Philip Andersson, Ju-Jutsu Klubben Samurai
Herrar -100.5 kg
Jonny Larsson, Hilti Brazilian Jiu-Jitsu Klubb
Herrar +100.5 kg
Bruno Matias, Telge BJJ & MMA
Damer -53.5 kg
Linda Lindström, Nacka Dojo IF
Damer -58.5 kg
Maxine Thylin, Nacka Dojo IF
Damer -69 kg
Sophia Nordenö, Hilti Fightcenter Uppsala
Damer -74 kg
Ida Hansson, Ju-Jutsu Klubben Samurai
Damer +74 kg
Klara Tibbling, Telge BJJ & MMA
Killar -69 kg
Daniel Eklund, Gladius MMA Idrottsförening
Killar -79.3 kg
Jesper Lundin, Flow Kampsportsförening

Antal medlemmar 2014
Totalt
2818
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Pojkar
806

Män
1455

Flickor
292

Kvinnor
265
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Bujinkanförbundet

Under 2014 fick Svenska Bujinkanförbundet en mindre
förändring i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes om, utom
två, där det kom in friskt blod. Kassören valdes om för ytterligare en tvåårsperiod.
Styrelsen för 2014 har sett ut på följande sätt:
Ordförande Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo
Vice ordförande Arto Heinonen, Bujinkan Dojo Eskilstuna
Kassör Johan Björklund, Bujinkan Kaigozan Dojo
Sekreterare Ronny Wikh, Bujinkan To Nan Dojo
Ledamot Peter Jonsson, Bujinkan Dojo Göteborg
Ledamot Ulf Ahremark, Bujinkan Dojo Örebro
Suppleant Daniel Bodin, Bujinkan Dojo Norrköping
Suppleant Kent Thorén, Bujinkan Bushin Dojo
Valberedningen består av Ken Banh, ordförande,
Nhina Svensson och en vakans.
I skrivandets stund har förbundet inte några siffror på
antalet klubbar eller medlemsantal. Sista inbetalningsdatum har flyttats från sista december till sista januari.
Fortfarande finns det några klubbar att få med i förbundet. Arbetet fortgår.
Styrelsen har under året tagit fram en ny logotyp för
förbundet. Detta för att det skall vara tydligare att vi tränar
en japansk kampart, men också för att vara enklare för
tryck och reklam. Vikingen kommer på intet sätt att skrotas, men kommer inte synas som förut.
Styrelsen har också tagit fram en video för att folk ska
få en bild av hur Bujinkan ser ut. Inte ens inom Svenska
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

125

Budo & Kampsportsförbundet är alla på det klara med vad
Bujinkan är för nåt. Filmen kommer ligga på bujinkan.se.
Vill klubbar så kan de också ha den på sina respektive
hemsidor.

Läger
Mer eller mindre kända läger anordnades under 2014 i Sverige. Antalet dagar och antalet instruktörer varierade, men
inte antalet orter. En tanken med förbundet är att använda
sig av dess möjligheter att få sitt läger känt. Med fler som
deltar ökar chansen att lägren går ihop ekonomiskt. Vi är
inte så många tränande i Sverige.
Vi vill alla ha möjligheten att förkovra oss och bli duktigare. Det finns många skickliga utövare världen över,
men även i Sverige (se Sverigelägret).
I år såg vi dessa klubbar bjuda in följande instruktörer:
Pete Reynolds hos Bujinkan Dojo Uppsala
Mike Loonam hos Bujinkan Bushin Dojo
Sveneric och Dean Rostohar hos Bujinkan Kaigozan Dojo
Roger Andersson hos Bujinkan Dojo Norrköping

Sweden Taikai 2014
Den 4-5 oktober hölls det sista Sweden Taikai. Lägret ligger
vilande tills vidare eller om nån driftig plockar upp stafettpinnen. Idén med lägret, som Mats Hjelm skapade, var att
bjuda in kunniga internationella instruktörer. Förbundet
skulle sponsra för att lägret skulle gå runt.
Nu håller inte det eftersom vi inom Bujinkan blivit
färre tränande, vilket genererar färre slantar till förbundet.
Efter förslag på årsmötet 2014 lades lägret därefter på is.
Bujinkan Dojo Sundsvall hade med den äran ordnat ett
trevligt läger med kunniga, pedagogiska och även underhållande instruktörer:
Sveneric från Sverige, boendes i Holland sedan många
år. Han är den ende inom Bujinkan som är känd enbart vid
sitt förnamn.
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Rob Renner, USA, boendes i Japan.
Steve Olsen, USA, också boendes i Japan.
Högt betyg till arrangörerna för ett bra läger som löpte
utan några problem. Vi hörde bara positiva åsikter från de
som deltog.

Sverigelägret
Årets Sverigeläger arrangerades av Daniel Bodin, Bujinkan
Dojo Norrköping, och hölls i deras dojo.
Instruerade gjorde Tomas Warås, Bujinkan Dojo Trollhättan, Ulf Ahremark, Bujinkan Dojo Örebro och Jörgen
Hejde, Bujinkan Dojo Malmö.
Temat för helgen var redskap. Tomas började med
hambo (90 cm stav), Ulf fortsatte med bostav (180 cm stav)
och Jörgen visade grunder med katana (svärd).
Efter lördagens träning hölls årsmötet för Svenska
Bujinkanförbundet.

Japan
Striden av svenskar som åker till Japan verkar inte minska.
Detta är mycket upplyftande inför framtiden, då vi får allt
fler kunniga som kan lära ut till nya tränande.
Här en lista på de svenska som tilldelats nya grader,
men även fått utmärkelser av stormästaren. Flera höga grader har delats ut.
10 Dan Kugyo Happo Biken:
Daniel Bodin, Norrköping
Kent Thorén, Stockholm
Roger Matsson, Uppsala
Peter Jonsson, Göteborg
Tomas Warås, Trollhättan
Björn Åslund, Stockholm
Följande personer klarade sakki-testet och fick 5 Dan:
Madelene Boettcher, Filipstad
Caroline Pieske-Helgesson, Karlstad
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Bujinkans guldmedalj gick till:
Peter Carlsson, Malmö
Peter Jonsson, Göteborg
Tomas Warås, Trollhättan
Björn Åslund, Stockholm
Mats Hjelm, Stockholm fick utmärkelsen Shin Gi Tai
Bufu Ikkan.
Det är dock inte bara svenskar som uppmärksammas
av stormästaren. Även de japaner som tränat med stormästaren i 40-50 år fick utmärkelser. Förutom shihan, delades yushu shihan och dai shihan ut.
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Jujutsufederationen

Ordföranden har ordet
Snart har ännu ett år passerat sen jag fick fortsatt förtroende som ordförande för Svenska jujutsufederationen, ett
förtroende som jag är tacksam för och tagit på största allvar.
Det har varit ett händelserikt år med många läger och
stora tävlingsframgångar. Några nya klubbar har tillkommit och några har fallit ifrån. Efter verksamhetsåret 2013
skrev jag i verksamhetsberättelsen att jujutsun hade fått
rekordmycket publicitet via massmedia. Jag tror nog att
2014 har slagit det rekordet! Återigen har tävlingsframgångarna varit stora och landslaget har fortsatt att hålla en
hög nivå, inte minst i vår nya disciplin ne waza.
Internationellt är Sverige en respekterad jujutsunation, inte minst efter genomförandet av JEM i Lund som
har fått mycket beröm från JJIF och JJEU. Vi har fortfarande
domare i högsta världsklass som får vara med och döma
medaljmatcher på VM.
Combat Camp har visat att Svenska jujutsufederationen klarar av att arrangera stora internationella läger
som lockar deltagare från stora delar av norra Europa.
Svenska jujutsufederationen har också uppvisat en
politisk stabilitet genom att behålla samma ordförande i tre
år, som har visat intresse för verksamheten inom JJIF och
JJEU.
Som ordförande har jag jobbat mycket med att hålla
hem- och Facebooksidan uppdaterad. Fler föreningar har
använt sig av möjligheten att synas i dessa medier, dock
skulle jag gärna se att ännu fler föreningar skickade inforSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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mation om sin verksamhet till mig, inte minst de som inte
har tävling som huvudinriktning.
Jag har fortsatt arbetet med organisationen inom federationen och vissa justeringar har gjorts under årets gång.
Jag tror vi börjar närma oss en fungerande organisation,
med det inte sagt att arbetet är klart. Det är alltid viktigt att
se över en organisation då förutsättningarna hela tiden förändras.
Jesper Kedjevåg

Nya klubbar
Falu ju-jutsuklubb
Vänersbors Judo Klubb – Epic Training Center
Stureby martial arts IF
Kristinehamns Ju-jutsu Kai
Hilti Haninge BJJ klubb

Stilövergripande verksamhet
Graderingar till högre grader
Magnus Cederblad 7 dan i jujutsustilen Suginoharyu
Henrik Hansson (Köping martial arts) 7 dan i gendai Ju
Jutsu, med inriktning Wado Jutsu
Peter Rosendahl (Köping martial arts) 7 dan i gendai Ju
Jutsu, med inriktning Wado Jutsu
Pavel Antonsson (Dokan dojo) 6 dan jujutsu
Henke Schough (Varbergs Judoklubb) 5 dan i Ninpo Goshinjutsu
Övriga utmärkelser
Roger Berger (Kumla Kampsportsförening) mottog en utmärkelse och tio tusen kronor från H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige
Fredrik Widgren tilldelades Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium
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Läger
Combat Camp 2014
Det stilövergripande lägret Combat Camp genomfördes för
andra gången och är därmed en tradition. Över 210 deltagare passade på att inleda det nya året på lägret.
Federationsläger med Paul Masters
Det tredje lägret hölls i federationens regi med pengar från
den upplösta Björn Hornwalls fond. Den här gången hade
vi bjudit in Paul Masters från London, som tränar den japanska jujutsustilen Tenjin Shinyo Ryu. Lägret lockade
nära 30 deltagare från olika klubbar och stilar.

Övrigt
JEM
JEM i Lund blev det bästa någonsin räknat i svenska medaljer: 3 guld, 2 silver och 1 brons! Även arrangörsmässigt
blev JEM en fjäder i hatten för Svenska jujutsufederationen
och detta tack vare Michael Kuntz som tog på sig ansvaret
för arrangemanget.
Kampsportsfestivalen – Tjejkampen
Johanna Hamberg och Isabelle Vistam möttes under
Kampsportsfestivalen – Tjejkampen. Det var en match mellan de båda VM-aspiranterna i -55kg.
Jujutsu-gymnasium
Under hela 2014 jobbade Rob Haans och Michael Kuntz i
samarbete med Magnus Ledin från SB&K för att ordna
Sveriges första jujutsu-gymnasium. Vi är nära avslutet och
utgången av förhandlingarna kommer att redovisas 2015.

Sportrådet
SM i Umeå
För första gången provade Svenska jujutsufederationen att
köra sitt mästerskap under SM-veckan som arrangeras av
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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RF. Mästerskapen resulterade i en hel del mediauppmärksamhet i lokala medier men även rikstäckande (SVT,
Radiosporten). Om man skulle ha köpt motsvarande reklamtid kunde det ha kostat över 250.000:-, enligt uppgift
från Jonathan Broberg på SB&K. Dessutom visades jujutsu
live på SVT Play.

Resultat SM 2014
Herrar -62kg
1. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)
2. Emil Johansson, Växjö Ju-jutsuklubb
3. Patrik Andert, Eskilstuna Budoklubb
Herrar -94kg
1. Erik Fredriksson, SKIFT (Sollentuna Kampidrottsförening & träningscenter)
2. Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb
3. Thomas Gustavsson, Växjö Ju-jutsuklubb
Damer -70kg
1. Johanna Sand, Nacka Dojo IF
2. Jennifer Ulfves, Köping Martial Arts Club
Herrar -69kg
1. Patrik Fondin, Dynamix Herrljunga Förening
2 Adam Billger, Budoklubben Shindo
3. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)
Damer -55kg
1. Tove Widén, Göteborgs Ju-jutsuklubb
2. Nora Ängebrant, Örnsköldsviks Ju-jutsuklubb
3. Emilie Ramqvist, SKIFT (Sollentuna Kampidrottsförening & träningscenter)
Herrar -85kg
1. Anton Villberg, Nacka Dojo IF
2. William Seth-Wenzel, Nacka Dojo IF
Damer -62kg
1. Sara Widgren, Nacka Dojo IF
2. Malin Lundström, IKSU (Umeå)
Herrar -77kg
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1. Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF
2. Erik Tehler, Nacka Dojo IF
Roger Grimmer
Sportchef

Internationell verksamhet
JEM i Lund
Jesper Kedjevåg representerade Svenska jujutsufederationen på plats.
General Assembly JJIF & JJEU i Paris
Jesper Kedjevåg representerade Svenska jujutsuferationen
i Paris på general assembly för JJIF och JJEU. JJEU fick en
ny ordförande: Dario Quenza (Italien).
Jesper Kedjevåg, ordförande

Landslaget
2014 satsade landslagsledningen mycket på disciplinen ne
waza. Satsningen gick ut på att bilda ett konkurrenskraftigt
landslag i denna gren av jujutsu, vilket vi lyckades med
utomordentligt bra med tanke på VM-medaljerna (se listan
nedan).
Vi satsade även mycket på juniorer med tanke på
hemma-EM för juniorer och aspiranter (u18/u21), även där
med stora framgångar, det bästa JEM någonsin (3 guld, 2
silver, 1 brons).
Efter att dam-duo-paret (Malin Persson och Maria
Westermark) slutade, lades en hel del fokus på att bygga
upp ett nytt duo-landslag och det resulterade i att vi idag
har ett duo-mixed-par (Malin Persson och Ronnie Stålebrink) som tävlar internationellt.
Sverige skördade även stora framgångar på de prestigefyllda turneringarna:
Paris Open (2 guld, 1 silver)
German Open (3 guld, 3 silver)
Båda tävlingarna ger viktiga poäng för CG och WG.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Uppvisning i jujutsu på Kampsportsgalan 2010. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

2014 avverkades även sju landslagsläger totalt. Två var
i kamp (ett av dem, i Holland, var ett rent judoläger, men
även med fokus på fysiken), de andra två lägren hölls av
juniorer och seniorer tillsammans. Dessutom: två öppna
duo-läger, ett rent ne waza-läger och två läger där alla i
landslaget tränade tillsammans.
Under året började Fredrik Widgren på Sport Campus
Sweden, som är en skola med elitsatsning. Just nu är Fredrik den enda från jujutsu som är med, men vi hoppas att
kunna utveckla samarbetet under 2015.
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Medaljer i officiella mästerskap
JEM 2014, Lund
3 guld: Fredrik Widgren (kamp), William Seth Wenzel
(kamp), Arvid Axelsson (ne waza)
2 silver: Erika Persson (ne waza), Rasmus Nolbratt (ne
waza)
1 brons: Therese Alm (ne waza)
VM 2014, Paris
1 guld: Janni Larsson (ne waza)
1 silver: Helena Edfeldt (ne waza)
4 brons: Fredrik Widgren (kamp), Andreas Gustafsson (ne
waza), Phillip Andersson (ne waza), Jennie Brolin (kamp)
5:e plats: Matilda Frycklund (ne waza)
7:e plats: Malin Persson och Ronnie Stålebrink (duo
mixed), Johanna Sand (kamp)
Sverige kom på 10:e plats i nationscupen av 39 deltagande länder.
Landslagsledningen 2014
Michael Kuntz (förbundskapten)
Rob Haans (chefscoach)
Isabelle Sarfati (duo coach)
Joakim Vistam (landslagscoach)
Paul Persson (ne waza-coach)
Vid nationella och internationella tävlingar har det alltid varit minst två medlemmar i landslagsledningen närvarande.
Michael Kuntz, förbundskapten

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Kampkonstförbundet

Vårt underförbund (tidigare Svenska Kampsportsförbundet) består av idrotterna Capoeira, FMA, Glima,
HEMA samt Krav Maga. Hitintills är det endast Capoeira
och Glima som har varit verksamma i förbundets styrelsearbete. Det är varken tvång eller skyldighet att presentera
en verksamhetsberättelse eller att ingå i styrelsearbetet,
men dock en rättighet eftersom vi förutsätter att samtliga
idrotter har intressanta aktiveteter att förtälja om.

Glima
Nationella mästerskap
Den 10 maj 2014 arrangerades det tionde svenska mästerskapet i Glima (det artonde om de tidigare riksmästerskapen också räknas in) i IK Spartas lokaler i Malmö. Elva vältränade deltagare ställde upp, vilket var en dubblering sedan föregående år. Så svensk Glima upplever äntligen en
uppgång efter flera års minskande intresse för traditionell
brottning. Denna uppgång innebär dessutom att -85kgs
klassen är återinförd, en viktklass Daniel Kutz Alm dominerade och blev svensk mästare både i Lösatag och i Ryggtag. Förutom Daniel var det Christoffer Silow som imponerade mest genom att vinna samtliga öppna klasser och blev
svensk mästare i Lösatag, Ryggtag samt Bältestag, en bedrift som ingen tidigare har lyckats utföra under alla de år
som nationella Glimamästerskap har avhållits i Sverige. I
veteranklassen gjorde Lars Magnar Enoksen rent bord och
blev mästare i både Lösatag och Ryggtag (samtliga idrotter
som det tävlades i +50 år).
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Nationell ranking
Årets SM (2014) utgjorde officiell uttagning till Highland
Games i Skottland juli–augusti 2014, där det även avhölls
ett träningsläger i Edinburgh eftersom de svenska Glimabrottarna hade kvalificerat sig till de öppna brittiska mästerskapen i Ryggtag (Backhold wrestling). De fem främsta
svenska traditionella brottarna (samtliga från IK Sparta)
fick följande ranking:
1. Christoffer Silow
2. Daniel Kutz Alm
3. Joan Lundh
4. Patrik Jansson
5. Zebastian Pramberg
Veteraner
1. Lars Magnar Enoksen
2. Abdula Taipov
3. Mustafa Aliev
Ovanstående ranking är rådgivande vid allt internationellt tävlings- och träningsutbyte som Glima är inblandat i.
Internationella mästerskap
Den 3:e augusti avhölls de öppna brittiska mästerskapen i
Backhold wrestling (Ryggtag) vid Highland Games i skotska Bridge of Allan. Detta är en tävling som arrangerats 162
år i rad (!), vilket gör det till ett av världens äldsta mästerskap i traditionell brottning. En sjumannatrupp från Sverige var representerade, varav samtliga topprankade seniorer ställde upp i tävlingen. Av dessa utmärkte sig Daniel
Kutz Alm med en andraplacering i 73 kg, en synnerligen
framstående prestation i ett getingbo av Skottlands främsta
ryggtagsbrottare. Dessutom utgjorde Joan Lundhs (73 kg)
och Patrik Janssons (85 kg) fjärdeplaceringar tillräckliga
kämparinsatsar för att tilldelas prispengar av arrangörerna.
Av lagledarna Per Linde och Lars Magnar Enoksen, var
den sistnämnda även kampdomare vid samtliga finalpass.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Framtida planer
År 2015 är Glima åter igen tillbaka på SM-veckan efter tre
års frånvaro (vi var med de båda inledande arrangemangen), vilket förhoppningsvis kan leda till ett ökat intresse för idrotten. Dessutom stiger det internationella suget efter Glima, framför allt i Frankrike och Schweiz, varav
de främsta insatserna inriktas där. Troligtvis kommer en
kortfattad instruktionsbok produceras på franska för att
täcka det uppenbara informationsbehovet. Dessutom gör
svenska landslaget en helhjärtad satsning på Europamästerskapen i traditionell Glima 2015 (arrangerat av Viking Glima Federation), som för första gången kommer att
ha Lösatag (den fria stilen) på tävlingsprogrammet. Detta
mästerskap kommer att avhållas i Martigny, Schweiz, där
även det största internationella träningslägret arrangeras
årligen sedan 2011.
Lars Magnar Enoksen, ansvarig för Glima i Sverige
och ordf. i Sv. Kampkonstförbundet

Capoeira
Världsarvsutmärkelse
År 2014 har varit ett händelserikt år för Capoeira, inte
minst för att Capoeira har erhållit en plats på UNESCO:s
världsarvslista. En av anledningarna till detta var för att
man ansåg att Capoeira fungerar som en bekräftelse på ömsesidig respekt mellan samhällen.
Nationell verksamhet
Capoeira i Sverige har under året kunnat utvecklats mer då
det har växt fram ett större samarbete mellan de existerande grupperna som har funnits tidigare. Under året har
vi bland annat fått uppleva två Capoeiratävlingar för såväl
vuxna som barn och mycket gemenskap mellan grupperna.
Det har även växt ett stort intresse för det som kallas för
Capoeira plus. Capoeira plus är till för seniorer, vi har även
grupper för funktions- och rörelsehindrade. Eftersom
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Capoeira är en sport för alla är det väldigt roligt att se vi
alla kan enas genom sporten.
Nya medlemmar och uppvisningar
I takt med att Capoeiran blomstrar i Sverige har vi även fått
nya medlemmar inom förbundet som vi vill välkomna!
Under året har vi även fått chansen att framföra många
uppvisningar inom viktiga sammanhang för såväl sport
som kulturen i samhället.
Nationella och internationella resor
Vi har även fått möjligheten att resa runt i landet och på så
sätt kunna sprida Capoeira men också få mycket lärdom
och erfarenhet. Det har gjorts många resor inom Europa
där vi har fått ta del av workshops för att lära av varandra
och vi har även fått möjligheten att medverka i en internationell Capoeiratävling som hölls i Tjeckien. Resorna till
Brasilien har gjort det möjligt för oss att kunna ladda med
energi och nya kunskaper som vi sedan kan sprida bland
Capoeiristerna och utveckla våra grupper runt om i landet.
Rodolfo Goes, ansvarig för Capoeira i Sverige
och styrelseledamot i Sv. Kampkonstförbundet
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Kendoförbundet

Centralt
Den 22 mars 2014 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet
valdes en styrelse med följande sammansättning:
Ordförande Anette Persson Sunje
Sekreterare Robert Staflin
Kassör
Jimmy Thorell
Iaido
Peter Höglund
Jodo
Sida Yin
Kendo
Christian Strandberg
Kyudo
Knut Högvall
Naginata
Kirsi Höglund
Ledamöter Caiza Wranning, Maria Engqvist
Till revisorer valdes Magnus Ydmark och Robert Harris. Till valberedningen valdes Maria Wollblad, Robert
Lingvide och Monica Lundström som sammankallande.
Under året har följande personer adjungerats till olika
arbetsuppgifter:
Robert Staflin
Graderingsregistret
Anette Persson Sunje Regelansvarig
Sida Yin
Webmaster
Peter Höglund
Dokumentansvarig
Peter Höglund
Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund, Maria Engqvist
Mångfald
Joachim Persson
Anti-Doping Representative
gentemot IKF

Möten
Under året har förbundet haft 12 styrelsemöten (varav 6
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per capsulam) samt konstituerande möte direkt efter årsmötet 22/3.

Representation
European Kendo Federation (EKF) General Assembly hölls
10 april i samband med kendo-EM i Frankrike. Ordförande
representerade.
Iaidoansvarig representerade vid iaido-EM i Vaanta,
Finland 31 oktober-3 november.
Ordförande representerade vid jodo-EM i Turin, Italien
12-14 september och tog även formellt över arrangörskapet
av jodo-EM 2015 som ska hållas i Falkenberg.
European Kyudo Federation General Assembly hölls
den 16 juli och International Kyudo Federation General
Assembly hölls den 17 juli i Paris och kyudoansvarig representerade. Artansvarig representerade även Sverige vid
dojobiraki för Kyudojo National de Noisiel i Paris den 23
juni, som invigdes i närvaro av kejserliga prinsessan Takamado, japanska ambassadören, samt IKYF:s ordförande.
European Naginata Federation (ENF) General Assembly hölls i London den 1 november och Jakob Ryngen representerade.

Medlemmar
Fyra nya klubbar har tillkommit under året: Lidköpings
Kampsportförening, Föreningen Kyo Jiujitsu, Kalmar
budoklubb – iaido, Linköpings budoklubb – jodo. Vi har ett
inrapporterat medlemsantal per 2013-12-31 via klubbarna
på 886 personer.
Art
2012 2013 2014
Iaido
251 224 235
Jodo
59
55
76
Kendo
470 487 543
Kyudo
123 107 100
Naginata
13
13
26
Totalt
916 886 980
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Kendo 50 år
Kendoförbundet arrangerade ett seminarium med tillhörande middag helgen 20-21 september, i samarbete med
FSKA och Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan. Detta för
att fira att Kendo nu har tränats i Sverige i 50 år. Lägret
hölls av Masatake Sumi sensei Hanshi 8 dan, med hjälp av
Junichi Tashiro Kyoshi 8 dan, Mats Wahlqvist Renshi 7
dan, Kumi Sato 6 dan samt Nils Björkegård 6 dan. Nästan
70 aktiva deltog i lägret.

Graderingar
Följande dangraderingstillfällen har hållits av Kendoförbundet i Sverige
2014-04-27 Malmö
Kendo
SUGO Cup
2014-05-11 Linköping Iaido
SM
2014-10-12 Sundbyberg Kendo Stockh. Kendo Open
2014-11-16 Uppsala Kendo
Domarseminarium
2014-11-15 Halmstad Iaido
Riksläger
2014-12-07 Malmö
Kendo
SM
Följande antal personer har graderat dangrad 2014:
6 dan
4 dan
3 dan
2 dan 1 dan
Iaido
3
5
14
Jodo
1
2
2
2
Kendo
1
6
6
12
15
Kyudo
2
3
4
Naginata
1
För detaljer om personerna som graderats hänvisas till
Svenska Kendoförbundets VB för 2014.

Mästerskap
Iaido-SM
SM gick detta år i Linköping 10-11 maj och arrangerades av
Linköpings budo klubb. Det var 57 deltagare från 13 klubbar, dessutom 18 lag.
142

Verksamheten 2014

Domarpanelen bestod av:
Kazuhiro Komaki
Takao Momiyama
Mike Henry
Christian Lund
Martin Lindgren
Matti Pajaujis
Raili Salminen

Resultat iaido-SM
Mudan
Guld: Yamamoto Shuzo (Glimminge Budokan)
Silver: Anna-Lena Olsson (Göteborgs B.S. Shobukan )
Brons: Patrik Sallermo (Linköpings Budoklubb), Mattias
Sjölander (Umekawa Budoka)
Shodan
Guld: Nghiem-Anh Nguyen (Linköpings Budoklubb)
Silver: Astrid Theutenberg (FSKA)
Brons: Olof Fransson (Göteborgs B.S. Shobukan), Ulf Mohager (Sölvesborgs Budosällskap)
Nidan
Guld: Astrid Öman (FSKA)
Silver: Gabriel Grunberg (Komaki Kai Kendoförening)
Brons: Lars Thellman (Glimminge Budokan), Rickard von
Haugwitz (Göteborgs B.S. Shobukan)
Sandan
Guld: Joel Bergmark (Umekawa Budoka)
Silver: Fredrik Broman (Glimminge Budokan)
Brons: Johan Andersson (Falkenbergs JK), Simon Bleiker
(FSKA)
Yondan
Guld: Mattias Jansson (Linköpings Budoklubb)
Silver: Patrik Almqvist (Glimminge Budokan)
Brons: Caroline Lindholm (Linköpings Budoklubb), Sida
Yin (FSKA)
Fighting spirit
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Joel Wranning (Falkenbergs JK)
Martin Ledin (Shogun Halmstad)
Lag
Guld: Linköping 1, LBK (Caroline Ovrén, Mattias Jansson,
Patrik Karlsson)
Silver: FSKA lag 1 (Sida Yin, Simon Bleiker, Astrid Öman)
Brons: Falkenberg JK (Caiza Almén Wranning, Johan Andersson, Joel Wranning), Glimminge Budokan (Pontus Andersson, Fredrik Broman, Patrik Almqvist)

Iaido-EM
Det 21:a iaido-EM hölls i Helsingfors 1 november till 2 november.
Iaidolandslaget bestod av:
Mudan: Anna-Lena Olsson, Therese Hellborg
Shodan: Astrid Theutenberg, Andreas Mattsson, reserv:
Patrik Sallermo
Nidan: Astrid Öman, Lars Thellman, reserv: Johan Rönndahl
Sandan: Joel Bergmark, Johan Andersson, reserv: Fredrik
Broman
Yondan: Mattias Jansson, Sida Yin, reserv: Caroline Lindholm
Godan: Matti Pajaujis, Christian Lund
Rokudan: Martin Lindgren
Lag: Sida Yin, Mattias Jansson, Joel Bergmark, Johan Andersson
Landslagsledningen bestod av:
Matti Pajajuis – Coach
Martin Lindgren – Coach
Caroline Lindholm – Manager
Johan Rönndahl– Ass manager

Resultat iaido-EM
Mudan
Silver: Therese Hellborg
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Brons: Anna-Lena Olsson
Yondan
Brons: Sida Yin
Två svenska domare deltog vid EM – Takao Momiyama och Kushiro Komaki.

Jodo-SM
Lördagen den 15:e mars arrangerades det 8:e jodo-SM i Falkenberg. Totalt 16 tävlande deltog på detta SM.
Domarpanelen bestod av:
Takao Momiyama
Rolf Radakovits
Istavan Gubás

Resultat jodo-SM
Mudan
Guld: Anna-Lena Olsson (Shobukan)
Silver: Fredrik Broman (Glimminge)
Brons: Patrik Almqvist (Glimminge), Caroline Ovrén (LBK)
Dan
Guld: Sida Yin (FSKA)
Silver: Jesper Waldestål (FJK)
Brons: Peter Hellberg (FSKA), Christian Strandberg (FSKA)
Lag
Guld: FSKA
Silver: FJK
Brons: Shobukan 2 och Glimminge
Fighting Spirit
Caroline Ovrén (LBK)

Jodo-EM
Helgen den 13-14 september arrangerades det 13:e europeiska mästerskapet i jodo i Turin, Italien. På plats fanns hela
landslaget tillsammans med förbundsordförande Anette
Persson Sunje som delegationsledare. Totalt 18 länder deltog i tävlingarna.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Jodolandslaget bestod av:
Mudan: Fredrik Broman, Caroline Lindholm
Shodan: Anna-Lena Olsson, Olof Fransson
Nidan: Christian Strandberg, Johan Andersson
Sandan: Jesper Waldestål
Yondan: Sida Yin
Landslagsledningen bestod av:
Takao Momiyama – coach
Sida Yin – manager
Caiza Wranning – assisterande manager

Resultat jodo-EM
Sandan
Guld: Jesper Waldestål
Yondan
Guld: Sida Yin
Lag
Guld: Christian Strandberg, Johan Andersson, Jesper Waldestål, Sida Yin
Svensk domare var Takao Momiyama 7 dan.

Kendo-SM
SM arrangerades av GAK Enighet, i Malmö, helgen 6-7
december. Cirka 50 deltagare från nio olika klubbar deltog
i tävlingen.

Resultat kendo-SM
Junior
Guld: Markus Ekström (Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan)
Silver: Styrbjörn Strandell (Kibo Dojo)
Brons: Gustaf Hedlind (Kibo Dojo)
Dam
Guld: Michiko Komaki (Wäsby Kendoförening)
Silver: Maja Vågberg (IKSU)
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Brons: Evelina Broman (IKSU), Ellen Jönsson (Götha Kendoklubb)
Herr
Guld: Göran Gutierréz-Aranda (Wäsby Kendoförening)
Silver: Edde Johansson (Shimbukan Skellefteå Budoklubb)
Brons: Erik Samuelsson (IKSU), Jun Yamazaki (FSKA)
Lag
Guld: FSKA
Silver: Shimbukan Skellefteå Budoklubb
Brons: Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan, Wäsby Kendoförening

Kendo-EM
EM hölls i Clermont-Ferrand, Frankrike, 11-13 april 2014.
Kendolandslaget bestod av:
Herrar: Jun Yamazaki, Henrik Johansson, Juan-Sebastian Sato Folatre, Jimmy Cedervall, Josef Segerstedt,
Ambjörn Holmkvist, Göran Gutiérrez-Aranda
Damer: Micaela Ahlstam, Michiko Komaki, Maja Vågberg, Fanny Lindström, Josefin Rosenhed, Ellen Jönsson
Landslagsledningen bestod av
Anette Persson Sunje – Delegationsledare
Christian Strandberg – manager
Christian Larsson – assisterande manager
Kumi Sato – coach
Svensk domare på plats var Mats Wahlqvist 7 dan
Renshi.

Kyudo-SM
SM arrangerades av Seikyukai Kyudoförening den 18 oktober i Gubbängshallen, Stockholm.
Huvuddomare var Karl Mårtens.

Resultat kyudo-SM
Guld: Laszlo Hennyey (Seikyukai)
Silver: Rolf Svensson (Seikyukai)
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Brons: Arne Högberg (Seikyukai)
Lag
Guld: Seikyukai 1 (Lena Danielsson, Arne Högberg, Tommy Radesäter)
Silver: Seikyukai 2 (Andrea Hennyey, Laszlo Hennyey,
Rolf Svensson)
Brons: Issha (Uwe Klosa, Monica Lundström, Per Ybo)

Kyudo-VM
The 2nd Sekai Kyudo Taikai hölls i Paris den 19-20 juli.
Kyudolandslaget bestod av Laszlo Hennyey, Knut
Högvall och Tommy Radesäter.
Landslagsledningen bestod av Arne Högberg som
coach och manager.

Resultat kyudo-VM
Individuellt
Ingen svensk deltagare vidare till individuell final
Lag
Sveriges lag tog sig till semifinal, där de förlorade mot Japan med 13-11 efter tre skiljeomgångar.

Naginata-SM
SM arrangerades i Uppsala den 24 maj.

Resultat naginata-SM
Engi
Guld: Philip Matsson/Peter Strandarv (Uppsala Naginata)
Silver: Sophia Judkins/Elin Sandqvist (Uppsala Naginata)
Brons: Alexsander Appelgren/Ellen Andersson (Uppsala
Naginata)
Shiai
Guld: Elin Sandqvist (Uppsala Naginata)
Silver: Philip Mattsson (Uppsala Naginata)
Brons: Peter Strandarv (Uppsala Naginata)
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Kendouppvisning på Kampsportsgalan 2014. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Naginata-EM
EM i Naginata 31 oktober-1 november flyttades från Kharkiv (Ukraina) till London.
Landslaget bestod av:
Damer: Lisa Sander, Elin Sandqvist, Sophia Judkins
Herrar: Peter Strandarv, Philip Mattsson
Landslagsledning:
Coach: Jakob Ryngen
Manager: Lisa Sander

Resultat naginata-EM
Engi
Philip Mattsson och Peter Strandarv, fjärdeplats
Damernas individuella shiai
Brons: Sander/Sandqvist/Judkins
Damernas Fighting Spiritpris
Elin Sandqvist
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Kickboxningsförbundet
Håkan Ozan, Ordförande

Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2014. Siffror inom parentes är skillnaden mot föregående år.
Full Contact (FC): 1 (-3)
Low Kick (LK): 18 (-4)
K1-style (K1): 62 (+-0)
Light Contact (LC): 34 (-33)
Kick Light (KL): 196 (+70)
Junior Kickboxning (JK): 1 (+1)
Junior Kickboxning Low Kick (JKLK): 0 (0)
Totalt: 275 (+36, +13%)
Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 4 (+1)
Efter rekordåret 2012 minskade tävlingsaktiviteten rätt
kraftigt under 2013. Vi ser sedan en viss återhämtning av
antalet genomförda matcher under 2014, främst tack vare
det aktiva tävlingsengagemanget från Ängelholms Kickboxningsklubb. Kick Light fortsätter att ligga i topp som
landets populäraste tävlingsdisciplin, medan K1 fortsätter
att ligga högt som den populäraste tävlingsdisciplinen i
fullkontakt.

Svenska Mästerskapen 2014
Följande fighters vann de svenska mästerskapen 2014 listat
efter viktklass, disciplin och klubb.
SM i LC och KL
-55 KL Jonna Sundling, Jönköpings Kick & Boxningsklubb
-60 KL Veronica Egnell, Kalvhagens Box Center
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Tävlingsstatistik 2014.

-65 KL Kristina Gårdman, Ironman Majorna Kickboxning
-65 LC Sanna Idin, Jönköpings Kickboxningsklubb
+70 KL Sandra Vargbom, Södra Ryd Fightcenter
-63 KL Thomas Heiderup, Kalvhagens Box Center
-69 KL Morteza Noori, Ironman Majorna Kickboxning
-74 KL Martin Persson, Eskilstuna Kickboxningsklubb
-74 LC Oscar Andersson, Göteborgs Kickboxningsklubb
-79 KL Joakim Bergvall, Fighter Kickboxningsförening
-84 KL André Nilsson, Furulunds Kickboxningsklubb
-89 KL Mikael Bäckström, Södra Ryd Fightcenter
SM i FC, LK, K1
-52 K1 Susan Kariuki, Sweden Top Team
-56 K1 Camila Rivarola, Stockholm Kickboxning
-60 K1 Gabriella Backe, Stockholm Kickboxningsklubb
-65 K1 Helene Loewinski, Stockholm Kickboxningsklubb
-57 K1, Carlos Gustavsson, Stockholm Kickboxning
-60 K1 Martin Nano, Sweden Top Team
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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-63,5 K1 Hussein Ibrahim, Sweden Top Team
-67 K1 Mohammad Hassan, Malmö Boxing Academy
-71 K1 Abdou Karim Chorr, Sweden Top Team
-71 LK Joakim Wåhlstrand, Göteborgs Kickboxningsklubb
-75 K1 Malik Sellam, Malmö Boxing Academy
-81 K1 August Asztely, Fighter Kickboxningsförening

Landslag
EM hölls 2014 i Spanien för disciplinerna K1 och LK samt
i Slovenien för disciplinerna LC och KL. Sverige skickade
åtta i svensk landslagsuniform till Slovenien samt fyra till
Spanien. Totalt bestod landslaget 2014 av dessa deltagare:
EM i K1 samt LK, 18-26 oktober i Spanien
-56 kg K1 Camila Rivarola
-56 kg LK Dalia Ali
-60 kg K1 Zina Djelassi
-81 kg K1 August Asztely
EM i LC samt KL 15-23 november i Slovenien
-63 kg KL Morteza Noori
-63 kg LC veteran, Thomas Heiderup
-69 kg KL Oscar Andersson
-70 kg KL Sandra Vargbom
-74 kg KL Martin Persson
-79 kg KL Joacim Bergvall
-84 kg KL André Nilsson
-94 kg KL veteran, Mikael Bäckström
Sverige lyckades ta med sig två EM-medaljer hem 2014
genom följande representanter:
LC -63 kg veteran, EM-guld till Thomas Heiderup
LK -56 kg, EM-brons till Dalia Ali
Landslagsledningen bestod 2014 av följande trupp:
Landslagsansvarig – Magnus Segerberg
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Kickboxning. Foto: Magnus Hartman.

Landslagskapten LC & KL – Tony Berglund
Landslagscoach LC & KL – Olof Pettersson
Landslagskapten LK, K1 – Hayes Jemide
Landslagscoach LK, K1 – Magnus Segerberg

PRO
Pro-verksamheten var inaktiv under 2014 och inga galor
arrangerades.

Graderingar
Det genomfördes under våren 2014 en mästargradering
som gav fem nya mästargrader. Dessutom utdelades det en
mästargrad av andra graden och två mästargrader av tredje
graden.

Utbildningar
Det genomfördes ingen ringdomarutbildning under året,
då förbundet hade posten som ringdomaransvarig vakant.
Däremot genomfördes tre poängdomarutbildningar fördelSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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ade över Ängelholm, Jönköping och Stockholm, från vilka
cirka 40 nya poängdomare examinerades.
Det genomfördes också en utbildning till licensierad
kickboxningsinstruktör som resulterade i fem nya godkända instruktörer.

Styrelse 2014
Ordförande – Håkan Ozan
Vice Ordförande – Karin Edenius
Sekreterare – Magnus Segerberg
Kassör – Linda Weinitz
Ledamot – Andreas Trommestad
Ledamot – Madleine Krokstäde
Suppleant – Jonas Jensen
Suppleant – Andreas Bengtsson
Operativa roller 2014
Tävlingsansvarig: Madleine Kråkstäde
Kommunikationsansvarig: Karin Edenius
Landslagsansvarig: Magnus Segerberg
Ringdomaransvarig: vakant
Poängdomaransvarig: Mikael Bergh
Graderingsansvarig: Björn Rhodin
Utbildningsansvarig: Björn Rhodin
PRO-ansvarig: Håkan Ozan
Teknikansvarig: Christian Trommestad
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Kung Fu & Wushuförbundet

Sammanfattning
Under verksamhetsåret 2014 har förbundet genomfört
organisationsutveckling i form av två nya sub-kommittéer,
en teknisk kommitté samt ett utskott för traditionella stilar.
Utbildningsverksamhet har genomförts för domare och
valberedning samt har utveckling av tränarutbildning påbörjats. Två nya A-licensdomare har utsetts internationellt.
Ett guld och två brons blev medaljskörden under årets EM
i Bukarest. Ett silver erhölls vid Sanda Open för VM-medaljörer i Indonesien. Ett arbete för att främja kvinnors positionering i internationella organisationer har påbörjats med
en tillsatt kvinna i det Europeiska Wushuförbundets subkommitté.

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret representerats av följande personer:
Ordförande
Yvonne Lin
Vice ordförande Luciano Macri
Sekreterare
Romain Schwab
Kassör
Jerry Lundström
Ledamöter
Nicklas Sigurdh
Rebwar Arif
Suppleant
Li Min Hua
Suppleant
Viktor Nordgren

Mål inför 2014
De mål som tillkännagavs vid den nya styrelsens tillträde
var: Ökad tillväxt, bredd och kännedom och vår verksamSvenska Budo & Kampsportsförbundet

155

het. Arbeta nedifrån och upp med transparens, baserat på
värdeorden inkluderande, inspirerande och initierande.
Samtliga områden har påbörjats med undantag av riktade
aktiviteter för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet.

Organisationsutveckling
Förbundet har haft ett behov av utveckla såväl sin struktur
som kompetens inom en rad områden. Sett i ett övergripande perspektiv har förbundet utökats med en teknisk
kommitté samt ett utskott för traditionella stilar. Gällande
kompetens har en satsning gjorts på domarutbildning samt
valberedning. Förbundet har även påbörjat ett arbete för att
främja kvinnors positionering inom styrelsearbete.

Utskott för traditionella stilar (UT)
Ett av målen var att utveckla verksamheten i fråga om
bredd och antal. Som ett led i detta har det tillsatts ett utskott för traditionella stilar. Syftet med utskottet är att
verka för en bättre sammanhållning mellan föreningar som
inte nödvändigtvis satsar på tävling samt att kunna erbjuda dessa arrangemang av annan karaktär. Bland det
som framkommit ligger utbildning inom kost, träningslära,
psykologi, pedagogik med flera ämnesområden. Utskottet
ska även utveckla den traditionella tävlingsverksamhet
som ligger utanför Taolu och Sanshou.
I utskottet ingår Elias Palma (Choy Lee Fut), Jacob
Isaksson (Wudang), Mathias Sandström (Bajiquan), Viktor
Norgren (Hung Gar), Hans Landeström (Tai Chi), Christoffer Ratcovich (Shaolin), Axel Hedström (Shaolin).

Teknisk kommitté (TK)
Under året har även en teknisk kommitté bildats. Syftet
med kommittén är att samla domarkåren inom samtliga
tävlingsgrenar som förbundet administrerar. Dess huvuduppgift ska vara att utveckla våra domare och hålla förbundets medlemmar a jour med nya bestämmelser samt sköta
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administrationen för sanktioneringar och domarutbildningar.

Landslaget
Romain Schwab har varit landslagschef och därmed ansvarat för planering av träning och läger. Kevin Arroyo har
varit den huvudsakliga tränaren för Sanshoulandslaget,
tillika den som medverkat vid internationella tävlingar. Externa tränare har inbjudits till träningspassen som var intensivare inför EM och något färre under hösten.
Framgångarna har varit betydande under året. Karl
Albrektsson tog guld vid EM i Bukarest och i tillägg till
detta tog Oliver Enkamp och Dalia Ali varsin bronspeng.
Johan Lindqvist tog en hedrande silverplats vid Sandatävlingar i Indonesien. Tävlingen var öppen för samtliga
medaljörer från föregående års VM där Johan tagit brons.
Inom ramen för landslagsarbetet har kravprofiler för
Sanshou och Taolu utvecklats vidare. Testbatteriet har modifierats ytterligare och tester på landslagsdeltagare inom
Sanshou har genomförts under året.
Testerna sponsrades av företaget Ylab som hjälpt till att
utveckla testerna. Företaget har även tillhandahållit rehab
till självkostnadspris.

A-licensierade domare
Det är mycket glädjande att se att vi lyckats nå framgångar
på både tävlings- och domarsidan under det gångna verksamhetsåret. Efter domarutbildning och bedömning under
EM i Bukarest fick vi inte mindre än två nya A-licensierade
domare i form av Li Min Hua och Gunnar Malm. Det är vi
stolta över. En man och en kvinna, en i Sanshou och en i
Taolu – det bådar gott för framtiden.

Kompetensutveckling
Under året har förbundet skickat personer till en internationell domarutbildning på Sicilien. Väl hemkomna fortsätter
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de nu högre graderade domarna att utveckla vår tekniska
kommitté.
I tillägg till detta har styrelsen även tillstyrkt utbildning för valberedningen för att kunna verka objektivt och
politiskt korrekt.

Ökad kännedom om vår verksamhet
En medveten satsning på att utveckla förbundets sociala
medier har påbörjats, bland annat genom att få fler följare
på vår Facebooksida. Hemsidan har breddats med mer än
enbart tävlingsrelaterad information. Inom ramen för den
traditionella mediavärlden har vår ordförande vid ett flertal tillfällen marknadsfört vår verksamhet. Men inte minst
har wushu även presenterats som konstart. SVT:s reporter
Bernt Lagergren åkte till kungliga operan i Stockholm och
följde Jakob Isaksson, en svensk taolu utövare i världsklass.
Isaksson är med i uppsättningen av Madame Butterfly och
inslaget visades i Sportspegeln.

Kvinnor i internationella organisationer
Förbundet har tilldelats ett ekonomiskt bidrag för att utöka
kvinnor inom ramen för internationellt styrelsearbete. Vår
förbundsstyrelse har utnämnt Kim Killgren De Klonia såsom sakkunnig inom arbete med genusperspektiv såväl
som wushu. De Klonia ansvarar för utformandet av en
handlingsplan i syfte att stärka kvinnors position i internationella organisationer. Styrelsen har tackat ja till en förfrågan från det europeiska wushuförbundet EWUF att låta
ordförande Yvonne Lin ingå i en sub-kommitté. Ett första
möte har genomförts vid skrivandet av denna verksamhetsberättelse.
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Kyokushinförbundet

Svenska Kyokushin och fullkontaktkarateförbundet
(SKOFF) är till för att främja tävlandet inom vår idrott.

Allmänt
Styrelsen har arbetat fram ett avtal för att komma vidare
med tvisten om rättigheten till SM i kyokushin. Styrelsen
har arbetat fram riktlinjer för transpersoners tävlande.

Läger
I juni arrangerade Mälardalens Kyokushin det uppskattade
barnsommarlägret i Skokloster för sjätte gången. Vi kan
glädjande nog börja kalla detta läger en årlig tradition och
ser ett stort intresse hos barn och juniorer att deltaga på
lägret.

Tävlingsverksamhet
Under året har nio tävlingar sanktionerats varav fyra var
barn- och juniortävlingar. Utöver detta har våra ungdomar,
kadetter och juniorer likväl seniorer tävlat internationellt.
Förutom stöttning med resebidrag till de tävlande ger
SKOFF arrangörsstöd så att föreningar kan arrangera tävlingar inom Sveriges gränser. Allt till stöd för våra tävlande. Vi kallar landslaget för Swedish team. I samband
med Kampsportsfestivalen – Tjejkampen, som SB&K arrangerade, hade Cecilia Wallin och Johanna Rapp en sprakande uppvisning i fullkontaktmatch.

Elitkumite
2014 var det "skördeår" för landslaget. Under flera år har
satsningar gjorts för att förstärka och utveckla landslagsSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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verksamheten. Och 2014 var året då vi fick möjlighet att
skörda lite av det som tidigare såtts. Något av det positivaste med de svenska framgångarna, är att de skett inom
alla områden, såväl kata som kumite, senior som junior
samt dam och herr. Summerar man resultatet är det nog
det framgångsrikaste år som Sverige någonsin har haft. Ett
år för historieböckerna!
Årets höjdpunkter har självklart varit EM och U22-EM.
De rutinerade i landslaget visade sin förmåga på EM via
Cecilia Wallin och Fredrik Olsson som tog var sitt brons.
Samtidigt visade nya förmågor att de också kunde, via
Sanne Larssons juniorbrons och Milad Samizades JEMguld, Sveriges första någonsin. En historisk bedrift.
På U22 var det dags igen. Då var det nya förmågor som
visade framfötterna. Rasmus Bergström och Viktorija Skorupskyte tog varsitt silver. Och Milad visade sin förmåga
ännu en gång, nu som senior, när han tog ett svenskt brons.
Lisa Linder representerade nästa generation och tog Sveriges första kadettmedalj någonsin i form av ett brons i U16.
Kata har utvecklats på flera plan. I en hårdnande konkurrens har Sverige fått kämpa för att behålla sin plats
bland Europas bästa. Konkurrensen har mötts med en
ökad tävlingsaktivitet där Sverige har tagit lite mark för
varje tävling. Utdelningen kom i form av Chalita Anderssons EM-guld i U22 och även hon bevisade därmed sin förmåga som senior.
Förutom de fantastiska framgångarna bör nämnas att
tävlingsverksamheten, främst bland de yngsta, ständigt
ökar. Därmed ökar också antalet arrangerade tävlingar.
Den trenden är inte bara svensk, utan man ser en liknande
utveckling i hela Europa. På sikt kommer det att leda till
ännu tuffare konkurrens, med yngre förmågor som trots
sin ringa ålder har stor erfarenhet och behärskar avancerade tekniker. Ska vi möta det och fortsätta att utvecklas
blir nästa steg sannolikt att utveckla vår elitträning. Det är
ett steg som kräver resurser och dessutom måste harmonie160
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Fredrik Olsson och Cecilia Wallin tog båda brons på EM i shinkyokushin. Foto: Annika Peterson.
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ras med vår satsning på breddidrott, samt vår budofilosofi.
Det blir en utmaning!
Fortsatt samarbete med Norge har gett oss ytterligare
tränings- och tävlingsmöjligheter – två viktiga faktorer som
bidrar till framgångarna. Det kommer att vara betydelsefullt att fortsätta det samarbetet och även vidareutveckla
vårt samarbete med Danmark. Det gynnar oss alla på kort
och på lång sikt. Vi har även varit på Bosön för fystester
och föreläsning.
Men det finns tyvärr en negativ trend också. Det är inte
bara framgångarna som ökat, utan även skadorna. I den
tuffare konkurrensen har det blivit fler skador, både under
träning och tävling, skador som blivit långvariga och som
påverkar vårt fortsatta tävlingsdeltagande. Hittills är det
enbart på seniorsidan.
Vi har internationellt under året deltagit på tolv seniortävlingar och nio barn-, ungdom-, kadett- och juniortävlingar. Medaljframgång redovisas nedan.

Senior
Dutch Open, Holland
Cecilia Wallin, Mjölby, guld -65 kg
Sanne Larsson, Uppsala, brons +65 kg
Oscar Bertilsson, Uppsala, brons -80 kg
Simon Eriksson, Uppsala, silver -80 kg
Stefan Chervenko, Stockholm, guld -70kg
Erik Hägge, Göteborg, silver – 70 kg
Eric Magnusson, Banzai, brons -70 kg
Scottish Open, Glasgow
Johanna Rapp, Stockholm (guld) -65 kg & +65 kg
Simon Pålsson, Keiko (guld) +80 kg
Teen Challenge, Horten, Norge (U22)
Ariam Aguilera, Banzai (guld) -60 kg
Ronja Siira, Banzai (brons), -60 kg
Mazovia maz 80, Polen
Jimmie Collin, Keiko (brons), -80 kg
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IKK open, England
Sanne Larsson, Uppsala (guld)
Sara Hägge, Göteborg (silver)
Erik Hägge, Göteborg (brons)
Fredrik Johansson, Göteborg (guld)
EM shinkyokushin
Cecilia Wallin, Mjölby (brons) -65 kg
Azerbaijan
Fredrik Olsson, Keiko (brons + tamashiwari) -90 kg
Austrian open
Viktorija Skorupskyte, Keiko (brons)
Diamond cup
Sara Hägge, Göteborg (guld + best style) +65 kg
Swedish open, Göteborg
Milad Samizade, Banzai (guld + domarnas pris) -70kg
Cecilia Wallin, Mjölby (guld + domarnas pris) -65kg
Johanna Rapp, Stockholm (brons) -65 kg
Rasmus Bergström, Bollebygd (silver), -80 kg
Sara Hägge, Göteborg (guld) +65 kg
Viktorija Skorupskyte, Keiko (brons) +65 kg
Simon Pålsson, Keiko (brons) +80 kg
British open
Cecilia Wallin, Mjölby (brons) -65 kg
Branko Bosnjaka, Kroatien
Fredrik Johansson, Göteborg (brons)
U22, öppen klass, EM
Milad Samizade, Banzai (brons) U22 -70 kg
Litauen
Rasmus Bergström, Bollebygd (silver) U22 -80 kg
Viktorija Skorupskyte, Keiko (brons) U22 +65 kg

Barn, ungdom, kadett och junior
Dutch open
Milad Samizade, Banzai, (guld) -66 kg
BS cup, Danmark
Py Pasanen, Oyama (silver)
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Lisa Linder, Bollebygd (guld)
Ki Pasanen, Oyama (silver)
Kevin Bodin, Bollebygd (guld)
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver)
Hampus Strömer, Bollebygd (brons)
Johan Strömer, Bollebygd (brons)
Teen Challenge, Horten, Norge
Kevin Börtner, Bollebygd (guld + bästa utövare) p13-14 år
-55 kg
Lisa Linder, Bollebygd (guld) f13-14 år +50 kg
Johan Strömer, Bollebygd (guld) p13-14 år +55 kg
Gerda Pekarskaite, IF Lund (silver) f15-17 år -63 kg
Junior Johansson, Bollebygd (brons) p15-17 år -75kg
Viktorija Skorupskyte, Keiko (guld) f15-17 år +70kg
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver) p15-17 år +75kg
Junior EM shinkyokushin
Sanne Larsson, Uppsala (brons) +65 kg
Azerbaijan
Milad Samizade, Banzai (guld + bästa teknik) -70kg
Austria Open
Junior Johansson, Bollebygd (silver) p15-17 år -75kg
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver) p15-17 år +75kg
U16 (EM) shinkyokushin, Litauen
Lisa Linder, Bollebygd (brons)
Oyama cup, Danmark
Ki Pasanen, Oyama (guld) +45 kg
Jessica Sabel, Banzai (silver) +45 kg
Py Pasanen, Oyama (guld) -45 kg
Fabian Wåhlin, Bollebygd (silver) +80 kg
Kevin Börtner, Bollebygd (brons) -65 kg
Junior Johansson, Bollebygd (guld) -80kg
Gerda Pekarskaite, IF Lund (guld) -55 kg
Lisa Linder, Bollebygd (guld) -60 kg
Waterpoort Cup, Holland
Lisa Linder, Bollebygd (silver)
Ki Pasanen, Oyama (brons)
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Milad Samizade tog Sveriges första JEM-guld. Foto: Annika Peterson.

David Kjellmer, Bollebygd (brons)
Junior Johansson, Bollebygd (brons)
Kevin Börtner, Bollebygd (brons)
Tilda Claesson, IF Lund (brons)
Gerda Pekarskaite, IF Lund (silver)
Saga Åsklund, IF Lund (silver)
Elvira Ballay, Stora Höga (silver)
Bianca Ballay, Stora Höga (silver)
Juniorcupen, Litauen
Gerda Pekarskaite, IF Lund (silver)
Milad Naderi, Banzai, och Sanne Larsson, Uppsala, tog
klivet upp från junior till seniorlandslaget.

Organisationen kring eliten
Organisationen kring de elittävlande har stärkts för att
kunna möta det ökande behovet. Genom att fördela uppgifterna och skapa egna ansvarområden hoppas vi kunna
uppnå större engagemang, starkare fokus och dra nytta av
synergierna mellan grupperna.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Följande roller finns:
Magnus Hanssen, Keiko – landslagskapten och huvudansvarig
Torbjörn Helmfrid, Uppsala – junior- och kadettansvarig

Domarutbildningar
Tyvärr genomfördes inga domarutbildningar under året.

Förtroendeuppdrag
Svenska Kyokushin och fullkontaktkarateförbundets styrelse har under året bestått av:
Ordförande: Virpi Alajarva, Skövde
Vice ordförande: Jens Karlsson, Skellefteå
Kassör: Henrik Jacobson, Älmhult
Sekreterare: Maria Karakostova, Banzai
Ledamot: Ulrik Hägge, Göteborg
Ledamot: Per-Åke Minborg, Stora höga
Ersättare: -
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MMA-förbundet

Ordföranden har ordet
Svenska MMA-förbundet (SMMAF) hade ett mycket aktivt
år 2014 med ett flertal olika aktiviteter. SMMAF skickade
bland annat ett landslag till VM i Las Vegas.

Årsstämma 2014
I samband med årsstämman 2014 valdes följande styrelse:
Ordförande - Johan Halldin
Vice ordförande - Robert Sundel
Kassör - Jim Bergman
Sekretare - Jesper Gunnarson
Ledamot - Bobby Rehman
Ledamot - Benny Thögersen
Samtliga ledamöter omvaldes förutom Johan Halldin
som valdes som ordförade istället för avgående George
Sallfeldt.
Senare under året hoppade Robert Sundel av sin post
och suppleant Ulf Silverbern blev ordinarie ledamot.

Strukturarbete
Under 2014 arbetades det med olika strukturfrågor inom
förbundet:
-Ny pro-kommitté med uppdaterade riktlinjer
-Ny domarkommitté med delsvis nya arbetsuppgifter
-Ny struktur för SM och landslag
-Ny värdegrund som bas för allt arbete inom förbundet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Tävlingar
2014 sanktionerades sammanlagt nio pro-MMA-tävlingar
samt 15 amatör-MMA- och shootfightingtävlingar.

VM
På VM i Las Vegas togs följande medaljer:
Damer
Flugvikt -61,2 kg:
Silver - Gabriella Ringblom
Fjädervikt -65,8 kg:
Silver - Jill Holmström
Män
Fjädervikt -65,8 kg:
Lättvikt -70,3 kg:
Tungvikt +94 kg:

Silver - Joel Moya
Silver - Jimmie Jensen
Brons - Alexander Pärleros

SM
På SM i december 2014 korades följande svenska mästare:
Amatör-MMA
Herrar
Bantamvikt -61,2 kg:
Fjädervikt -65,8 kg:
Lättvikt -70,3 kg:
Weltervikt -77,3 kg:
Mellanvikt -83,9 kg:
Lätt tungvikt -93,0 kg:

Renato Vidovic, Gladius MMA
Joel Moya, Sleipnir IF
Johan Andersson, Västerås FC
Adam Westlund, Söders FG
Rostam Akman, Fightzone Sth
Robin Enotekiö, Falkenberg MMA

Shootfighting
Damer
Flugvikt -56,7 kg:
Fjädervikt -65,8 kg:

Anja Saxmark, Gladius MMA
Cornelia Holm, GBGMMA

Herrar
Flugvikt -56,7 kg:
Bantamvikt -61,2 kg:
Fjädervikt -65,8 kg:

Stefan Montoya Espinoza, SBC Sth
Rodi Georgis, Forca Fighting
Daniel Schälander, Allstar
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MMA-uppvisning på Kampsportsgalan 2010. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Fjädervikt -70,3 kg:
Patrik Junebro, Kaisho MMA
Weltervikt -77,1 kg:
Llukman Berbatovci, Forca
Mellanvikt -83,9 kg: Henrik Carlsson, Linköpings BK
Lätt Tungvikt -93,0 kg: Laurence Day, Allstars
Bästa klubb på SM blev Gladius MMA, Göteborg.
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Muaythaiförbundet

Centralt
Förbundet har under året arbetat vidare med att organisera
om förbundet och förbereda vår idrott inför de omvälvande förändringarna som sker inom internationell thaiboxning. Inte minst med målsättningen att driva idrotten
närmare en olympisk anslutning.
Den i särklass största utmaningen under året har dock
varit arbetet med att försöka vinna internationella förbundets gunst och få arrangera VM 2016, vilket i december
beslutades av IFMA. Sverige är nu arrangör för VM 2016.
Under januari 2015 blev det också klart att det blir Jönköping som kommer att stå som värdstad för arrangemanget.
Ett VM i thaiboxning är bland de största kampsportsevenemang som kan arrangeras, och det blir både en utmaning men också ett enormt tillfälle för såväl svensk thaiboxning som för svensk budo- och kampsport att visa vilka
krafter som finns för våra idrotter.
Under året har också förbundet fått ytterligare representation internationellt.
Det är förbundets ordförande, Daniel Norrgård, som i
december utnämndes till ledamot av IFMA:s Legal Commission, dess juridiska kommitté. I uppdraget ingår också
att för IFMA hantera alla juridiska frågor inom Europa.
Svensk thaiboxning, och svensk kampsport överhuvudtaget, fick under 2014 för första gången en utövare nominerad till Radiosportens Jerringpriset. Det var Isa Tidblad Keskikangas som efter VM-guld, EM-guld och NMguld nominerades.
Väl värt att nämna, är också att nestorn inom svensk
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thaiboxning, Krister Bergenhall under året fyllde 70 år.
Förbundet uppmärksammade Krister vid reception i hans
hem på födelsedagen.
Centralt har förbundsstyrelsen lagt ner drygt 320 timmar ideell tid. Därtill kommer drygt 760 timmar som nedlagts för VM-satsningen.
Förbundsstyrelsen har under 2014 bestått av:
Daniel Norrgård, förbundsordförande
Fredrik R:son Johnson, vice ordförande
Magdalena Kowalczyk, marknad/kommunikation
Hans Edström, jämställdhet/demokrati
Tommy Hansen, sekreterare (avgått januari 2015)
Per Bånghäll, ungdom (avgått jan. 2015)
Lena Olsson, kassör (avgått jan. 2015)
Bianca Antman, suppl. (ordinarie sedan jan. 2015)
Anders Åkesson, suppl. (ordinarie sedan jan. 2015)

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet har under året genom både steg 1- och
steg 2-utbildningar arbetat aktivt för att alla tränare och
funktionärer inom Svenska Muaythaiförbundet skall ha
haft möjlighet att deltaga på de utbildningar som förbundet erbjudit.
Utbildningsrådet har genom Thaiboxningsgymnasiet i
Varberg haft nio ungdomar som utöver sin vanliga gymnasieutbildning även har utbildat sig inom kost och fysiologi
som komplement till själva thaiboxningen. Glädjande är att
Alexander Glemme, som är en av studenterna, var förste
svensk att vinna ett JVM-guld.
Utbildningsrådet har genom året ägnat drygt 100 timmar ideell tid för sin verksamhet.
Ansvarig för utbildningsrådet har sedan mars 2014
varit Anders Åkesson.

Domarrådet
Domarrådet har under året arbetat aktivt för att höja tillSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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gängligheten av Svenska domare genom domarutbildningar. Rådet har även arbetat med kompetenshöjande åtgärder inom domarkåren där utbildningsmaterial för poängbedömning togs fram. Materialet användes senare under det seminarium som hölls på Bosön där flera av
Sveriges främsta domare var med.

Internationell representation
Sverige har haft domare på plats vid tre internationella tävlingar under året.
VM
Fredrik Johnson
Tommy Hansen
Nathalie Andersson
EM
Mats Hörding
Mårten Ponten
NM
Tommy Hansen
Teemu Lehitinen
Mats Hörding
Kent Nordlander
Håkan Ozan
Domarrådet har genom året ägnat drygt 240 timmar
ideell tid för sin verksamhet.
Ansvarig för domarrådet har under 2014 varit Fredrik
R:son Johnson.

Ungdomsrådet
Junior-SM
Ungdomsrådet inleddes med junior-SM den 8:e februari i
Falun med 48 anmälda tävlande. Tävlingen blev en lyckad
tillställning. Under SM var ungdomsrådet med och tog ut
ungdomslandslaget inför kommande tävlingar på EM och
VM.
172

Verksamheten 2014

Hamza Bougamza vinner kvartsfinalen på VM i Muay Thai. Foto: Jonathan Broberg.
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VM i Langkawi, Malaysia
Under VM i Malaysia deltog sex juniorer, vilket var nytt
rekord. Vi fick där även med oss ett historiskt guld där Nils
Olsson från Arvika stod för bedriften att ta hem Sveriges
första juniorguld. Utöver guldet tog vi även ett silver och
tre brons (se tävlingsrådets uppräkning).
Talangläger i Varberg
I augusti arrangerade ungdomsrådet ett talangläger i Varberg där de som vunnit SM i Falun tidigare under året var
inbjudna till en träningshelg. Detta var ett uppskattat läger
och vi hoppas på en fortsättning.
EM i Krakow, Polen
Under EM i Polen deltog fem juniorer från Sverige. Även
här skapades historia med de första EM-gulden via Elin
Öberg och Alexander Glemme (se tävlingsrådets uppräkning).
NM i Göteborg
Under NM på hemmaplan deltog Felix Bengtsson som
enda junior. Felix Bengtsson kämpade hem ett guld.
Sammanfattningsvis ett mycket bra svenskt juniorår
med mycket aktivitet och tävlande. Ett stort tack till alla
klubbar för gott samarbete.
Ungdomsrådet har genom året ägnat drygt 100 timmar
ideell tid för sin verksamhet.
Ansvarig för Ungdomsrådet har under 2014 varit Per
Bånghäll, som på egen begäran avgick från uppdraget i januari 2015 och har ersatts av Tommy Hansen.

Tävlingsrådet
Svenska mästerskapen anordnades under året med en
kvaltävling som arrangerades av Djurgården Kampsport
den 4:e jan. Finalerna arrangerades senare under SM174
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veckan med Renyi IF som arrangör. På juniorsidan arrangerades tävlingen med Falun som värd.

Svenska mästare 2014
Damer
-48 kg My Leifsdotter, 5-Star Muay Thai
-51 kg Johanna Rydberg, Helsingborg MuayThai IF
-54 kg Sofia Olofsson, Slagskeppet
-57 kg Madeleine Vall, Haga Kampsportförening
-60 kg Sabina Landen Mårtensson, Helsingborgs Muay
Thai IF
-63,5 kg Erica Björnestrand, Malmö Muay Thai IF
-67 kg Jennifer Österlin, Fighter Muay Thai
Herrar
-54 kg Ahmed Ben Aicha, Karlstad Muay Thai IF
-57 kg Robin Pettersson, Helsingborg Muay Thai IF
-60 kg Hamza Bougazma, Rinkeby Muay Thai
-63,5 kg Johan Lindqvist, OneChai Muaythai
-67 kg Rasmus Sundberg, OneChai Muaythai
-71 kg Max Ramqvist, Slagskeppet Muay Thai
-75 kg Alex T. Harris, Fighter Muay Thai
-81 kg Youssef Issa, Fighter Muay Thai
-91 kg Sebastian Karlström, Hudik Muay Thai IF
+91 kg Simon Ogolla, VBC
Damer Jr
-57 kg Elin Öberg, Combat Academi
-60 kg Olivia Carlsson, Varberg Muaythai
Herrar Jr
-60 kg Gabriel Tutak, Stockholm Kick
-63,5 kg Nils Olsson, Arvika Muaythai
-67 kg Elias Lindbäck, Allstars Training Center
-71 kg Wiel Essaisi, Rinkeby Muaythai
-81 kg Alexander Glemme, Varberg Muaythai
Totalt under 2014 har det med SM arrangerats 69 tävlingar med totalt 784 matcher i alla klasser. Tre av tävlingSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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arna arrangerades med särskild armbågssanktion genom
Kampsportsdelegationen. En av tävlingarna var Nordiska
mästerskapen där Sverige stod som värd i en tävling som
arrangerades av West Coast Kickboxing.

Svenska Muaythailandslaget
Har under året deltagit på VM, EM och NM där totalt 39
internationella medaljer erövrats i A-, B- och juniorklass.
Extra kul var att Nils Olsson tog Sveriges första JVM-guld,
Alexander Glemme tog Sveriges första JEM-guld, samt att
den första kampsportare nominerad till Radiosportens Jerringpriset blev Isa Tidblad Keskikangas. Med andra ord,
svensk muaythai har nått en helt ny milstolpe under 2014.
Det bevisades med att samtliga svenska deltagare erövrade
en guldmedalj på Nordiska mästerskapen. Tävlingsrådet
arrangerade även ett uppladdningsläger på Bosön inför
VM, där största delen av landslaget var på plats.
Förbundskapten vid VM var Robin Lindén. Inför EM
saknades förbundskapten som då temporärt istället sköttes
av tävlingsrådets ordförande Jonas Elfving och Per Bånghäll, som båda även agerade förbundskapten under NM.
I januari 2015 har till ny förbundskapten utsetts Per
Bånghäll.

VM
Susan Kariuki, Guld -48kg
Isa Tidblad Keskikangas, Guld -75kg
Nils Olsson, Guld -63.5kg (jr)
Olivia Carlsson, Silver -60kg (jr)
Sofia Olofsson, Brons -54kg
Erica Björnestrand, Brons -63.5kg
Elina Nilsson, Brons -71kg
Giang Hoang, Brons -51kg
Hamza Bougamza, Brons -60kg
Yoessef Issa, Brons -81kg
Elias Lindbäck, Brons -67kg (jr)
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Alexander Glemme, Brons -81kg (jr)
Susan Kariuki utsågs även till VM:s bästa kvinnliga
fighter.

EM
Isa Tidblad Keskikangas, Guld -71kg
Sofia Olofsson, Guld - 54kg
Elin Öberg, Guld -57kg (jr)
Alexande Glemme, Guld -81kg (jr)
Elina Nilsson, Silver -75kg
Erica Björnestrand, Silver
Giang Hoang, Brons -51kg
Linnea Larsson, Brons -60kg
Max Ramqvist, Brons -71kg

NM
Max Ramqvist, Guld -71kg
Felix Bengtsson, Guld -57kg (jr)
Isa Tidblad Keskikangas, Guld -71kg
Raafat Al-Maliki, Guld -60kg
Sebastian Karlström, Guld -91kg
Yousef Issa, Guld -81kg
Therese Gunnarsson, Guld -54kg
Sabina Landén Mårtensson, Guld -60kg
Alex Harris, Guld -75kg
Tävlingsrådet har genom året ägnat drygt 1400 timmar
ideell tid för sin verksamhet.
Ansvarig för tävlingsrådet har under 2014 varit Jonas
Elfving, som på egen begäran upphörde med uppdraget i
januari 2015. Till ny ordförande för Tävlingsrådet har utsetts Lena Olsson.

Sammanfattning
Verksamhetsåret 2014 har varit fullt med roliga och spännande händelser. Men också en del tunga och tuffa beslut
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Nils Olsson tar Sveriges första juniorguld i VM. Han flankeras av
coacherna Jakob Hallberg och Pelle Bånghäll. Foto: Jonathan Broberg.

och åtgärder. Förbundet växer, och jobbar hårt med att
hitta sina nya former för den nya framtid förbundet och vår
idrott går till mötes.
Men när året summeras, så är det härligt att alltid
kunna se att året ändå tillhör alla de utövare – motionärer,
amatörer, proffs, coacher och funktionärer – som ständigt
sliter hårt ute i klubbarna dag ut och dag in. De framgångar
förbundet har haft 2014 kan mycket enkelt tillskrivas alla
dessa medlemmar. Vårt förbund är våra medlemmar, och
det är också därför det går bra! Detta är en laginsats, och
laget heter Svenska Muaythaiförbundet.
Tack för ett mycket bra år, och vi ser med stor tillförsikt
fram emot nästa!
För Förbundsstyrelsen
Daniel Norrgård, förbundsordförande
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Shorinji Kempoförbundet

Ordförandens inledning
2014 var egentligen något av ett mellanår då det var året
efter World Taikai med tillhörande Koshukai och vi har
Europa-taikai 2015, men trots det har det hänt en del.
En betydande händelse under 2014 var att vi som första land utanför Japan organiserade ett s.k. Unity Koshukai, vilket är tänkt att försöka bli årligt återkommande.
Under slutet av året hände också något som varit efterlängtat av mig då jag jobbat med att få till det ett antal år.
Vi kunde äntligen färdigställa och trycka böckerna Shorinji
Kempo Tokuhon och Shonen Tokuhon (barnversionen av
den föregående). Detta gör, framför allt för våra unga kenshi, att det blir enklare för många att studera Shorinji
Kempo.
En av de mer smärtsamma händelserna var dock när vi
miste Johan Frendin, som efter att ha kämpat mot sin cancer länge gick bort alldeles för tidigt. Johan fick sin diagnos
och sedan en tumör bortoperarad från sin hjärna i januari
2013. Trots att han i princip var förlamad i halva kroppen
direkt efter operationen kämpade han på och deltog i träningen på sommarlägret i Visby samma år. Han kämpade
även på och följde med till Japan och VM, någon tävling
som han året innan planerat blev det inte, men han gjorde
sin gradering till 5 dan. Johans inställning till träning och
livet var en stor inspiration för många av oss, både för de
av oss som känt och tränat med honom i nästan 30 år och
de som bara hunnit känna honom något år. Hans blogg om
tankar kring träning och livet var mycket läsvärd (och är så
fortfarande). Det var dock väldigt tungt att läsa hans bloggSvenska Budo & Kampsportsförbundet
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inlägg i maj när han skrev; ”nu finns ingen återvändo”.
Men vi ska komma ihåg Johan som den enorma källa till
inspiration och den stora förebild han var, både innan han
blev sjuk och under sin sjukdomstid.
Anders Pettersson, ordförande

Styrelse
Det finns för närvarande tolv Shorinji Kempoföreningar i
Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar representerats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:
Ordförande
Anders Pettersson
Vice ordförande Anders Magnusson
Sekreterare
Peter Hansen
Kassör
Peter Thorvald
Ledamot
Arnaud Tiquet
Suppleant
Leif Kekonius
Suppleant
Johan Mjöberg
Valberedningen har varit Alexander Tilly (sammankallande), Charlene Lima och Tobias Alm.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten utöver årsmötet. Det har dock varit ett stort
antal informella kontakter mellan styrelsens medlemmar.
Den huvudsakliga korrespondensen sköts via e-post eller
telefon.
Tyngdpunkten för det egna arbetet i styrelsen var slutförandet och tryckandet av svenska översättningar av
Tokuhon (filosofitexter) för både vuxna och barn. Böckerna
trycktes och började säljas till föreningarna under slutet av
året.

Landslaget
Det långsiktiga motivet med landslagssatsningen är att det
ska utveckla personer inom svensk Shorinji Kempo till
starka förebilder och främja tillväxten av vår idrott. 2014
har dock varit ett mellanår eftersom internationella täv180
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lingar bara hålls varannat år och inte 2014. Under året har
Arnaud Tiquet utsetts till ny landslagscoach med sikte på
en god uppslutning till EM i Portugal i oktober 2015.

Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (träningsläger) samt en del mindre lokala läger under året. De som
är extra värda att nämna var:
I slutet av maj arrangerades även i år ett välbesökt träningsläger för barn i Göteborg och det var cirka ett 40-tal
barn från Göteborg, Karlstad och Stockholm som deltog.
Det är glädjande att se utvecklingen på barnverksamheten
i de olika föreningarna.
Svenska Shorinji Kempoförbundet anordnade som första förbund i Europa ett Unity Koshukai, som är ett träningsläger för deltagare från 1 kyu och uppåt med speciell
tonvikt på utveckling av blivande instruktörer. Strukturen
för lägret ställs upp av Shorinji Kempo Unity och deltagande vid dessa läger behövs för att bli behörig för högre
dan-grader enligt det nyligen reviderade graderingssystemet. Som god värd för arrangemanget stod Bromma Shibu och deltagandet var högt både avseende svenskar och
européer. Högre graderade från Finland, Ryssland, Tyskland, England, Italien, Portugal och USA tog del av de lärdomar som de internationella Hombu-instruktörerna Makino-sensei, 9 dan Daihanshi, och Osawa-sensei, 7 dan
Seihanshi, förmedlade.
Det traditionella sommarlägret i Visby hölls vecka 27
och samlade många deltagare från landets klubbar för att
träna Shorinji Kempo i två tretimmars pass under tre dagar
under ledning av Aosaka-sensei 8 dan Daihanshi.

Instruktörsseminarium
Under året var Stockholm Södra Shibu värd för två instruktörsseminarium för utbyte mellan instruktörer och de med
3 dan eller högre. Vid dessa tillfällen utbyttes kunnande
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och idéer mellan instruktörer och hjälptränare från olika
föreningar.

Internationellt
Förbundet representerade vid 40-års jubileumet för Shorinji Kempo i Storbritannien. Jubileet uppmärksammades
lite extra med flertal deltagare från hombu då de särskilt
ville stötta Shorinji Kempo i Storbritannien som har haft en
del problem de senaste åren. Den svenska närvaron uppskattades mycket.
Ett antal svenskar deltog även på ett internationellt träningsläger i Finland i slutet av september Vi har haft ett
långt utbyte och samarbete med de finska Shorinji Kempoföreningarna.
Fyra svenskar deltog också på det europeiska lägret för
yondan (4:e dan) och högre dan, som hölls i Frankrike i oktober. Ett initiativ från Aosaka-sensei för att höja nivån på
de högre graderade i Europa.

SM 2014
Årets SM hölls i Göteborg i november med följande resultat.
Resultat för kumi embu blev:
1. Joakim Englander & Arnaud Tiquet (Göteborg)
2. Markus Lagerkvist & Seif Said (Stockholm Södra)
3. Jonatan Sundemo & Akiho Tamura (Göteborg)
Resultat för tandoku embu:
1. Arnaud Tiquet (Göteborg)
2. Jonatan Sundemo (Göteborg)
3. Alva Neu (Karlstad)

Dangraderingar
Förbundet har arrangerat två nationella dangraderingar
under året – i Visby i samband med sommarlägret den 26
juli, samt i Karlstad den 26 oktober.
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Deltagarna i träningslägret för barn i Göteborg.

2014-07-26
Chukenshi sandan (3:e dan)
Kristoffer Hamberg, Stockholm Södra
Shodan (1:a dan)
Markus Lagerqvist, Stockholm Södra
Pontus Ankre, Stockholm Södra
Glen Eriksson, Stockholm Södra
2014-10-26
Chukenshi sandan (3:e dan)
Richard Tjust, Karlstad
Kenneth Svedlund Ishii, Stockholm Södra
Shodan (1:a dan)
Robert Earon, Stockholm Södra
Samuel Dreiman, Stockholm Södra
Peter Hansen
Sekreterare, Shorinji Kempoförbundet
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Submission Wrestlingförbundet

En rad submission wrestlingtävlingar har genomförts under året. De flesta under SGL:s regelverk men även ett par
under ADCC-regler.
Året avslutades med SM i submission wrestling som
hölls i Norrköping den 20:e december.
Svenska Submission Wrestlingförbundet har genomfört domarcertifieringskurser i ADCC:s regelsystem under
hösten. En i Stockholm och en i Göteborg. Instruktör på
dessa var Marko Leisten som är ansvarig för ADCC centralt. ADCC:s regler har sedan dess anammats som Svenska Submission Wrestlingförbundets officiella regler för
våra mästerskap. Vi fortsätter dock att administrera andra
regelsystem i enlighet med våra stadgar.
För att göra det enklare för våra medlemsklubbar att
anordna tävlingar köpte förbundet in 300kvm mattor och
två tävlingsvågar som förvaras i ett förråd i Norrköping.
Dessa lånas ut gratis till alla våra medlemsföreningar. Vi
hoppas att detta ska leda till att fler vågar anordna tävlingar på sikt.
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Taidoförbundet

Ordföranden har ordet
2014 var ett relativt lugnt taidoår, som de flesta andra jämna år eftersom de stora mästerskapen går udda år. En höjdpunkt var Makoto Kudo senseis besök tillsammans med
sin elev Hiiro Sato san i somras för att ge svenska taidokas
en boost inför årets EM. Kudo sensei är tränare för regerande världsmästarna i laghokei och Hiiro san är en av
medlemmarna i världsmästarlaget.
Nu blickar vi framåt mot ett 2015 vars höjdpunkt kommer att vara Europeiska Mästerskapen som hålls i Tanumstrand i augusti, och vi hoppas på stort deltagande och
hjälp med arrangemanget från hela taidosverige.
Henrik Johansson

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Henrik Johansson, ordförande
Maria Larsson, vice ordförande
Hannes Kannisto, kassör
Royne Rutström, ledamot
Zakaria Maghder, ledamot
Micke Korths, suppleant
Gustav Lundin, suppleant
Valberedningen har bestått av: Martin Dahl, Maria
Hjelm och Eddie Herlin.

Tävlingsåret 2014
Under året har fyra förbundstävlingar hållits inklusive SM
som arrangerades under SM-veckan i Borås.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Svenska Mästare i Taido 2014
Hokei damer: Linda Åhs, Stenungsund
Jissen damer: Emelie Roos, Uddevalla
Hokei herrar: Philip Högberg, Uddevalla
Jissen herrar: Philip Högberg, Uddevalla
Lagjissen herrar: Malmö (Zakaria Maghder, Simon Tågerud, Filip Vannfält)
Laghokei: Stockholm (Vendela von Fluck, Beatrice Kantén,
Hannah Kanjah, Lydia Larsson, Cäcilja Li)

Landslaget 2014
Som mellanår har landslagsledningen fokuserat på att hitta
framtida aspiranter, med sikte framförallt på VM 2017. Tre
öppna tävlingsläger har hållits, där aspiranter till en framtida plats i landslaget har getts möjligheten att träna för
landslagstränarna, och inte minst för Kudo sensei. Kudo
sensei, med en mycket gedigen historia som tränare till
många av Japans främsta taidokas, ledde under två dagar
i augusti ett läger för landslaget och aspiranter till densamma. Och till vår stora glädje är Kudo sensei beredd att
återkomma, för att på så vis stötta svensk satsning mot VM
2017.
Två av landslagets medlemmar, Philip Högberg och
Tommy Pham, gjorde en egen satsning i somras genom att
åka till Japan för att under en månad träna för flera av sina
favoriter bland Japans elit.
Under SM ställde Philip Högberg upp vid invigningsceremonin, och vår forna landslagsmedlem Anna Cervin
gjorde en bra insats för SVT som kommentator under finalerna.
Landslagledingen har tagit fram tre dokument som
stöd för den elitsatsning som bedrivs: gren- och kravprofil,
talang- och elitplan, utvecklingstrappa. Dessa finns som
grund och stöd för klubbar och medlemmar med ett intresse för elitsatsning. Det är vår förhoppning att vi tillsammans med våra klubbar kan utveckla dessa ytterligare.
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Annan verksamhet under året
Domarmöte
Maria Jacobsson har ansvarat för domar- och tävlingskommittén. Utöver verksamheten i samband med förbundstävlingarna inbjöds samtliga licenserade domare i början
av året till ett inventerande domarmöte i Uddevalla.
Juniortaido
I enlighet med verksamhetsplanen fokuserade juniortaidokommittén, under ledning av Micke Korths, på tävlingsverksamhet anpassad för barn 7-12 år. Förbundstävlingarna i Uddevalla, Vänersborg och Göteborg har därmed
inkluderat jt-hokei (form) och jt-yakusoku sotai (skapad
kamp 1 mot 3) med ett glädjande stort deltagarantal.
Under Sverigelägret på TanumStrand hölls, utöver särskilda pass för juniorer, även fortbildning för jt-instruktörer med den nya tävlingsgrenen jt-jissen (kamp). Här medverkade bl.a. P-A Nyberg och Maria Hjelm. Det planerade
internationella utbytet kring taidoträning för barn, i samband med Dutch Taido Open, blev däremot uppskjutet till
2015 då det kommer hållas i samband med EM i Sverige.
Ett nämnvärt arrangemang utöver jtk:s var TAJK i
Stockholm, initierat av Eddie Herlin.
Sverigeläger
Årets Sverigeläger hölls i TanumStrand. För fjärde gången
genomfördes Taido Shodan Classic under Sverigelägret.
Taido Shodan Classic är en tuff utmaning för den som vågar, en fysisk utmaning där taidoutövare har möjlighet att
testa sin förmåga. Klassikern genomfördes i år av Gustav
Lundin, Omar Kodah, Eddie Herlin, Andreas Björkman.
Instruktörer på Sverigelägret: Mikael Jansson 7 dan
Kyoshi, Frank Ericson 5 dan Renshi, Kristian Ojala 5 dan
Renshi, Micke Korths 5 dan Renshi, P-A Nyberg 4 dan Renshi, Hannes Kannisto 4 dan Renshi, Beatrice Kantén 2 dan,
Zakaria Maghder 2 dan.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
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Uppvisning i taido på Kampsportsgalan 2012. Foto: Hamid Ershad
Sarabi.

Graderingar
Graderingskommittén har under året erbjudit alla föreningar möjligheten att gradera.
Vi har under året utökat skaran av graderingsförrättare
med en medlem: Daniel Andersson 4 dan renshi, som fått
utbildning och godkännande av Taido Hon'in att hålla
graderingar.
Under Sverigelägret hölls också graderingar, detta upp
till och för svart bälte.
Följande personer examinerades till 2 dan:
• Tommy Pham, Göteborgs Taidoklubb
• Jarmo Lathinen, Vänersborgs Taidoklubb
• Fredrik Johansson, Vänersborgs Taidoklubb
Ytterligare två examinerades till 1 dan:
• Omar Kodah, Göteborgs Taidoklubb
• Andreas Björkman, Budoklubben Shindo, Mölndal
Mikael Jansson är ansvarig för Graderingskommittén.
188

Verksamheten 2014

