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Danska öppna mästerskapen
 
21 april genomfördes åter denna turnering som har varit en tävling för dom som vill testa på  internationellt
motstånd. Med tiden har konkurrensen ökat och denna gång var det mycket hög klass på alla deltagare.
På herrsidan var öststaterna, med ryssarna och balter i spetsen, dom som tillsammans med fransmännen
utgjorde stora, kraftfulla grupper. Utmärkande på damsidan var dom Ungerska tjejerna , som tog de flesta
medaljerna.Från Sverige var det tre deltagare anmälda varav Sempai Lukas Boubekeyr från Stockholms
Karate Kai inte kom till start. De andra två kom från Banzai Karate Kai i Göteborg, Reine Billman i tung-
vikt och Aristides Fernandes i mellanvikt.
 
Aristides mötte i sin första match en tuff ryss, en match som gick till en förlängning där ryssen vann. Rys-
sarna hade många bra fighters i turneringen och det syntes tydligt att de var bra tränade. Reine vann sina
två första matcher på vo och i semifinal mötte han en dansk, fjolårets segrare i viktklassen. Först efter två
tuffa förlängningar kunde domarna utse en vinnare, där dansken drog det längsta strået. Reine slutade där-
med på bronsplats.
 
Många supporters fanns på plats för att heja fram de svenska. Från Göteborg kom det flera billaster, 12
medlemmar från Banzai Karate Kai och fem medlemmar från Göteborgs Karate Kai. Det är roligt att vi
stöttar de tävlande, alla som någon gång tävlat vet att det stärker med lite stöd från läktarn.

Lättvikt, damer
Rita Sztanko,Ungern
Monika Endrész,Ungern
Timea Lörik,Ungern
Tine Albersen, Shinryokudan (Danmark)

Tungvikt, damer
Veronika Szövetes,Ungern
Natasha Gottschalck, Roskilde Karate Klub, (Danmark)
Edit Àbrahàm,Ungern
Marina Feszenko,Ungern

Resultat Danska öppna 2001
 
Lättvikt, herrar
Karasiuk Victor, Ryssland
Khudiakov Vasili, Ryssland
Rene van der Ploeg, Holland
Shturmin Vladimir, Ryssland

Mellanvikt, herrar
Dennis Truelsen, Kyokushinkai Kbh. Glentevej (Danmark)
Kim Paulsen, School of Kyokushin (Danmark)
Butusov Vladimir, Ryssland
Vanroyen Sebastien, Frankrike

Tungvikt, herrar
Benno Rasmussen, Kyokushinkai Kbh. Glentevej (Danmark)
Brian Jacobsen, Aabenraa Karate Klub (Danmark)
Kristoffer Breindal, Shinryokudan, (Danmark)
Reine Billman, Sverige Boka in redan nu!

Göteborgs Karate Kai
bjuder för tredje året i rad in till

Maratonläger
2 - 3 November

Årets tema YCDOKSD
Mer information kommer...



Ett info � vad ska ett sådant egentligen innehålla? Tja, titeln säger väl en hel
del. Ett info ska vara informativt och tala om för folk det de behöver veta om
kommande evenemang och verksamhet. Vad är det då folk vill veta? Om jag
går till mig själv så vill jag veta vad som händer framöver, men även vad som
har hänt runt om i landet. Det är dock det som är det som gör det hela lite
komplicerat � hur får man veta detta? Jo, genom er som finns på klubbarna
runt om i landet! Efterlyser därför information från er! Har ni något på gång
eller har ni gjort något roligt, annorlunda eller något som ni vill delge oss an-
dra, så skriv några rader och maila det till mig. Som ny i denna position så
behöver jag all hjälp jag kan få. Trots detta kommer jag att bli tvungen att
telefonterrorisera Fredrik för hjälp med tekniska detaljer och layout, så jag
ber er att ha överseende med att infot inte ser ut riktigt som det brukar!

Europamästerskap, Madrid 2001
För min egen del började denna korta intensiva helg tidigt på fredag morgon när jag på Land-
vetter flygplats inväntade Sempai Benjamin Vladi och Niklas Ollvid, två av våra hopp i fighting.
Dom dök så småningom upp med en uppsyn som såg otroligt laddad ut. På den korta flygningen
ner till Köpenhamn berättade dom hur nervösa dom var och hur många gånger dom gått igenom
sina kommande matcher i huvudet. Väl på flygplatsen i Köpenhamn mötte resten av truppen
upp, Sensei Steven Jones landslagscoach, Sensei Camilla Wigardsson och Sempai Lotta Kron-
åker som skulle tävla i kata samt Sempai Fredrik Johansson och Erik Stenfeldt som tillsammans
med Niklas och Benjamin skulle sopa mattan med dom andra motståndarna �hade jag tänkt�.
Okey, framme på flygplatsen i Madrid möttes vi av en ivrigt vinkande �official� som tog hand om
oss och slussade ut oss till en buss för vidare färd till Leganes där hotellet och arenan fanns.
Där mötte vi också övriga representanter från Sverige: Shihan Howard Collins, Shihan Mikael
Söderkvist, Sensei Atilla Mezsaros, Sensei Naser Ghanbari, Sempai Amir Ghanbari, Sempai
Theresa Gallistan samt Shihan Brian Fitkin som dök upp lite senare. Ingen dålig representation
om jag får säga det själv.

Efter en snabb uppackning gick vi bort till arenan där invägning och registrering skulle göras, jag
tror det tog nära fem timmar innan allt var klart, mest beroende på att det fanns tre läkare som
tillsammans kontrollerade alla deltagarna, istället för att dela upp sysslan så det kunde gått lite
smidigare.
 
Jag trodde jag skulle få en god natts sömn
inför tävlingsdagen men ack vad jag bedrog
mig, mina rumskamrater Niklas och Benja-
min fortsatte att gå igenom sina kommande
matcher frustandes och oroligt snurrandes i
sömnen.
På lördag morgon, redan vid åttatiden blev vi
transporterade i buss till arenan där det redan
stod massor med människor som med trum-
mor och tutor byggde upp en stämning som
inte stod långt efter en VM final i fotboll, fan-
tastiskt!
 



Camilla och Lotta började värma upp inför den första omgången i kata som skulle börja klockan
nio, bägge tog sig vidare till omgång två utan större misstag.

Nu började det bli spännande och nervöst, i andra omgången går bara dom åtta bästa vidare till
final. Det var inte lätt att hålla reda på poängställningen samtidigt som jag försökte filma tillställ-
ningen, så jag fick vänta tills domarna klargjorde vilka som gått vidare, och se på tusan, bägge till
final. Alla lyckliga så långt. Nu skulle det visa sig att katafinalen inte skulle börja förrän vid sexti-
den, så vi kunde börja koncentrera oss på våra fighters istället. Niklas var först ut och fick möta
en Kroat som han förhållandevis enkelt manövrerade ut. Sedan var det Erik som skulle upp och
även han vann sin ingångsmatch. Det här kändes ju mycket bra, sen av bara farten vann även
Benjamin sin första fight mycket övertygande (vart tog dom tävlingsnerverna vägen). Fredrik fick
gå sin första match mot enungrare som visade sig vara i fin form och fighten fick gå till två
förlängningar innan Fredrik tyvärr  fick se sig slagen med minsta möjliga marginal. Eriks andra
motståndare skulle också visa sig vara mycket stark och även han fick se sig besegrad efter en
mycket hård match. Nu stod hoppet till Niklas och Benjamin som såg mycket koncentrerade och
laddade ut. Benjamin skulle i sin nästa match möta Bacak, tysken som kom tvåa i VM och bör-
jade fruktansvärt respektlöst och hade, tyckte jag opartisk som man är, övertaget under större
delen av matchen. Tyvärr tyckte inte domarna som jag och dom andra svenskarna, utan till-
dömde Tysken segern. Då var det dags för Niklas andra fight som blev en gladiatorernas kamp,
inte en lugn stund för någon av kämparna, det var action från början till slut, och slutet var något
alldeles extra, bägge jobbade på lika frenetiskt som om det vore det allra sista dom någonsin
skulle göra, och det bästa av allt, Niklas fick välförtjänt segern och var nu framme i kvartsfinal.

I Spanien var vi och i Spanien tar man siesta mitt på dagen, så även här. Tre timmar hade dom
tänkt att den skulle vara, men när dom tittade på hur långt vi hade kommit i programmet ändrade
dom sig och drog ner siestan till dryga timmen. Efter siestan var det dags för sedvanliga uppvis-
ningar där EM�s stora affischnamn Dolph Lundgren skulle visa vad han kunde. Så fort han visade
sig i arenan blev han fullständigt omringad av vilda fans med autografblock och kameror i högsta
hugg och blev inte lämnad ifred en sekund. Alla från dom minsta minsta till mormödrar och far-
mödrar skulle fram och sola sig lite i glansen av filmstjärnan och karatekan Dolph. Efter en
mycket uppskattad show av Dolph och andra karatekas från Spanien kunde tävlingarna börja
igen.
Niklas är ju inte någon speciellt liten grabb men när jag såg hans motståndare i kvartsfinalen var
det viss skillnad, killen var ju en jätte. Matchen började hårt, mycket hårt och Niklas blev lite ska-
kad tror jag men han gav igen med eftertryck och matchen var mycket jämn dom första två mi-
nuterna, sedan blev motståndet Niklas övermäktigt och han förlorade tyvärr. Jag tycker att han
var värd ett bättre öde efter allt slit denna dag men, men, det är ju inte på mina känslor man vin-
ner matcher utan efter betydligt hårdare premisser.
 
Finalomgången i kata blev mycket spännande. Efter att Camilla och Lotta gjort sina kator i det
närmaste perfekt blev poängräkningen och att hålla kollen på dom övriga finalisterna nervöst
värre. Inte förrän det officiella resultatet blev klart och vi stod där med Lotta Kronåker som trea
och bronsmedaljör samt Camilla Wigardtsson som sexa kunde vi slappna av och glädjas åt

framgången som vi trots allt fick. Gratulationerna till
framför allt Lotta höll på tills sent på natten då EM
avslutades med ett mycket lyckat sayonaraparty på
hotellet där vi bodde. Jag passar på tillfället att
tacka dom tävlande för god kamp och bra under-
hållning och hoppas med min framtidstro att vi
snart kan uppleva något liknande inom en snar
framtid igen.
Reine Linderoth Ordförande SKK

Resultaten hittar du på sista sidan!



Barnläger, Stockholms Kyokushin

Osu!
Fredagen den 20:e april t o m söndagen den 22:a april hade vi barnläger på Stockholms
Kyokushin. 16 peppade barn kom på fredagseftermiddagen för att träna totalt 7 pass under hel-
gen. En höjdpunkt var tävlingen som vi hade på lördagskvällen. Barnen kunde deltaga i
Kyokushin kumite, kata och sumobrottning.

Så här skriver Rubi Jaramillo 11 år (8:e mon) om första dagen: �Först packade vi upp där vi
skulle sova. Sen vilade vi en liten stund. Efter det hade vi pass. Efter passet åt vi en eller två
mackor. Efter mackorna bytte vi om till nattkläder. När vi låg i våra sängar fick vi läsa eller spela
spel som det inte fanns något ljud på. De flesta läste.  Sempai Clifford höll första passet, ett
�fyspass�. Alla var trötta efteråt och då kunde man ju tro att alla skulle somna snabbt� men enligt
Sempai Åsa och Juana så var det först bus, bus, bus och sedan dödstyst.�

Max Müntzing-Ekander 9 år (snart 10:e mon) skrev lite grand om lördagen: �Dom väckte oss på
lördag morgon klockan 08.30 och sa att vi skulle ha ett morgonpass innan frukost. Först gick vi
in i dojon men man skulle ha strumpor på sig! Det brukar vi inte ha. Sempai Åsa berättade om
när hon var på läger där dom fick träna utomhus. Nu skulle vi också träna ute, det var därför vi
skulle ha strumpor på oss. Vi hade inte bara gi på oss, utan jacka också för det var rätt så kallt.
Vi gick till fotbollsplanen som ligger utanför. Vi började med att springa runt fotbollsplanen som
uppvärmning. Det kändes lite konstigt att ha jacka på sig när vi tränade. Vi tränade i en halv-
timme. Sen fick vi frukost. Efter frukosten samlades alla i stora dojon. Vi skulle ha träning med
Sensei Alan, han har svart bälte. Fightingträningen gick ut på att sparka/slå mot den andre och
motståndaren skulle blockera och försvara sig. Det var första gången jag tränade fighting med
Sensei Alan. Det var ett roligt träningspass. Dessutom var det skönt att vara inomhus igen. Vi
tränade från 10.30 � 11.30. Sen åt vi lunch, vi åt pastaspiraler med skinka eller tonfisk. Det var
gott. Efter lunchen hade vi kataträning med Sensei Camilla och Sempai Lotta. Sensei Camilla
har svart bälte och 3:e dan. Sempai Lotta blev 3:a i EM i kata, Sempai Lotta har svart bälte och
1:a dan. De graderade fick träna med Sensei Camilla och vi andra med Sempai Lotta. Vi som
tränade med Sempai Lotta tränade på taikyoko sono ichi. Först fick vi räkna tillsammans när vi
tränade katan. Sen tog vi det på egen räkning, då var det svårt att hålla samma tempo. Det var
en rolig övning. På slutet av kataträningen visade dom upp en kata för 2:a dan, den såg väldigt
svår ut. Vi tränade från 13.30 � 14.30. Innan tävlingen hade vi egen kataträning. Jag tränade på
1:a, 2:a och 3:e katan. I 3:e katan blev det många felblockeringar, men nu går det lättare efter-
som jag har övat mer. Fast ibland glömmer jag ändå. 1:a katan kan jag flytande, nu tränar jag
mest på 2:a och 3:e katan.�

Tävlingen på lördagseftermiddagen hölls i raskt tempo, men eftersom så många var med och
tävlade tog det ändå drygt två timmar innan vi var klara. Domare var Shihan Lloyd och Sensei
Alan.

Efter duschning och middag var det dags för prisutdelning med �champagne� (cider från ICA),
serpentiner, fotografering och applåder! Priserna bestod av en guldmedalj (innandömet var gjort
av choklad och finns förmodligen inte kvar idag�), ett godishus och det mest värdefulla: ett dip-
lom undertecknat av Shihan Lloyd Payne och Sensei Alan Gamble.

Så här berättar Pontus Gustafsson 9 år (10:e mon) om söndagen: �Efter en hård träningslördag
med bl.a. tävling i fight och kata blev det kväll och vi skulle sova i lilla dojon. Vid tiotiden kröp jag
och de andra ner i sovsäckarna. Sempai Jenny läste saga, Tsatsiki och morsan. Det kändes
tryggt för det var mitt första läger och det kändes lite konstigt att sova borta hemifrån. Somnade
till sist och väcktes mitt i natten, eller 05.00 kanske det var, men det kändes som mitt i natten.
Nattpass som var spännande och Sempai Jenny lärde ut slag. Sedan tillbaks i sovsäcken och
somna om. När morronen kom på riktigt åt vi frukost och tränade igen. Kihon och Qi gong med
Sempai Luisa. Ny träning för mig och kul. Efter lunch självförsvarspass med Sempai Clifford.



Eftermiddagen på Söndag fortsatte med städning och väntan på Mamma och Pappa. Tycker att
träningen och kamratskapen var jättebra under lägret och att tränarna tog väl hand om oss, ser
fram emot nästa ! Tack //  Osu och hälsning från Pontus Gustafsson�

OSU! Tack så mycket för ett jättebra läger! /Jenny Stålberg, Åsa Arcaedius, Gita Johansson, Clif-
ford Pettersson

EKO KONGRESS I MADRID 2001
EKOs komgress 2001 hölls i samband med EM i Madrid den 30 mars. 20 medlemsländers
representanter var närvarande vilket måste sägas vara bra. Vid denna kongress var det inga
personval då mandatperioden är fyra år. Men en ekonomisk rapport presenterades i vanlig
ordning av kassören Ruth von Rotz. Shihan Alvin Heath och undertecknad var av förra kon-
gressen valda revisorer och kunnde efter att ha gått igenom räkenskaperna rekomendera
kongressen att ge ansvarfrihet för verksamhetsåret. Ruth har mycket bra ordning och en
förnämlig redovisning. Problem är dock att många länder betalar sina avgifter sent och att
EKO lagt ut stora pengar för advokatkostnader åt IKO. Dessa rör förberedelserna att regist-
rera IKO i Schweitz. I vanlig ordning presenterades styrelsen och Tekniska kommitten sina
rapporter. Det betonades att alla länder måste ta eget ansvar att vara uppdaterade hur den
tekniska traditionen ska förmedlas. Nästa Europeisk Instruktörskurs sker prel i Italien. Den
förra hölls i Luzern och Sverige representerades då av Shihan Collins och undertecknad.
Junior EM har inte fungerat som önskat och en lång men givande diskussion hölls. En
regelkommitte tillsattes för att utvärdera och utforma reglerna. Arrangör för nästa Junior EM
diskuterades. Det beslöts att Danmark, Sverige och Belgien var för sig ska presentera sin
kanditatur (Svergie har sedan dess dragit tillbaka sin ansökan). Inför kommande
världskomgress för IKO i samband med World Cup i Ungern 23 juni beslöt kongressen att
rekomendera följande: - Att registrera IKO som en ideel organisation med befintlig stadga. -
EKO önskar inte ett IKO med en World Branch Chiefs sub organisation. - EKO önskar två
representanter i IKOs styrelse. Nästa Champions League blir i Lithauen 27 oktober 2001.
Den föregås av en juniortävling den 26 oktober.

IKOs President Shichinohe lämnar IKO!
Denna mycket chockerande och oväntade nyhet kom i slutet av april. IKOs President Shihan
Yasuhiro Shichnohe och Shihan Shigeru Tabata, Yamagata Branch Chief, lämnade IKO den 25
april vid JKOs extra årsmöte. Detta kan tyckas mycket märkligt, speciellt just inför IKO kon-
gress vid World Cup nu i juni. Bakgrunden är följande. Matsui har försökt hindra Branch Chiefs
och klubbledare att annonsera i NTTs telefonkatalog genom att hävda att han hade kontroll
över märkesrätten. Okada, en gammal men inte framträdande Kyokushinmedlem har tillsam-
mans med Sosais äldsta dotters man Tsura vunnit en rättstvist om att kunna annonsera i
telefonkatalogen. Tidigare, förra året, valde Shihan Oishi, Shihan Hasegawa, Shihan
Sakamoto, Shihan Miwa och Shihan Kuwashima att ansluta sig till Okada för att säkra sina
möjligheter att stå kvar i katalogen. För att säkra sina möjligheter att fortsätta annonsera skrev
Shihan Shichinohe och Shihan Tabata på samma dokument som ovan nämda grupp. Då
Okada�s grupp tidigare lämnat IKO eller aldrig ens tillhört oss var det mycket märkligt sätt att
hantera problemet. Inom JKO diskuterades detta med de berörda shihans. Shihan Shichinohe
och Shihan Tabata vill dock inte ta avstånd från sitt agerande och valde att lämna IKO, möjli-
gen av ren rädsla att inte synas och kunna annonsera. Hela JKO och IKOs styrelse (Board of
Directors) är mycket förvånade och upprörda hur vår president kunnat agera på detta sätt just
före General Assembly i Ungern. JKO driver parallellt även de en stämning mot Matsui och
NTT för hinder mot yrkesutövande och Branch Chiefs utnämda av Sosai inom JKO har nu-
mera rätt att även de annonsera i NTTs telefonkataloger. Det verkar som Shihan Shichinohe
och Shihan Tabata var lite för snabba att ta sina beslut. Tre
av Japans representanter i World Cup kommer från Shihan
Shichinohe�s och Shihan Tabata� s dojo�s. Dessa är dock
redan uttagna och ska inte lida för vad deras klubbledare gör.
De kommer därför att ingå i Japan lag i tävlingen den 23 juni.



Belgienlägret 9-11/mars 2001

   Lägret hölls 30 km utanför Antwerpen i en ort som heter Herental. När man kom fram till an-
läggningen slogs man av likheten mellan Bosön och denna Bloso sporthotell. Uppehället och
omgivningen är mycket lik Bosön med privata dubbelrum samt dusch på rummet.
Deltagare från åtta länder � Belgien, Nederländerna, England, Polen, Danmark, Frankrike, Ung-
ern o vi från Sverige hade hörsammat inbjudan. Totalt var vi 78 vuxna och 39 barn. Shihan Ho-
ward Collins, shihan Cyril Andrews, shihan Martin Michel, sensei Marc Briels och sensei Anctal
Bencze skulle vara våra instruktörer under lägret. Sempai Luc Vandecraen hade ordnat skjuss åt
oss från Antwerp. Lägret började med samling och gemensam pasta uppladdning i form av spa-
getti bolognes precis som vår lunch hade bestått av inne i Antwerpens centrum.

Dag 1
Första passet blev på detta viset ett kvällspass mellan 20-22 med ungraren, sensei Anctal, 3dan,
3 ggr Europa mästare. Detta pass höll han med assistans av sin bror som agerade tolk och
shihan Cyril som agerade slagdocka samt teknisk rådgivare åt lägerdeltagarna.

Belgiska TK hade under detta pass en privat session med shihan Collins.
Passet bestod av att förstå vikten  av explosivitet, sidförflyttningar, spänst samt att styra sin mot-
ståndare. Vikt och styrka skulle inte ha någon betydelse. Då flertalet av kyokushinare är väl ro-
tade så såg väl inte alla övningar direkt graciösa ut.

Dag 2
Lördagsmorgonen var mörk och kall men det hindrade oss inte från att ta oss upp till klockan
sex. I lite drygt en timme sprang vi intervaller samtidigt som en mängd olika övningar genomför-
des. Passet leddes av sensei Anctal med hjälp utav sempai Luc.

Frukosten, 8-10, bestod av bröd, flingor, frukt mm och intogs snabbt. Sedan var det dags igen,
mellan 10-12, att ha grundträning i kihon. Shihan Collins höll i passet där grundtekniker varvades
med tankesätt och applikationer till tekniker. Sanshin & Zenkutsu dachi övades både stillastå-
ende och i rörelse.

Lunchen mellan 12-14.30 bestod av enkel pasta i diverse varianter. Eftermiddagspasset mellan
15-17 var uppdelat. Svartbälten körde kata, brunt&grönt hade självförsvar & applikationer samt
orange,blått&gult övade grundläggande fighting. Barngruppen körde lek&tekniker vid sidan om.
Under katapasset gick shihan Collins igenom alla pinan katorna och påpekade flera gånger hur
viktigt det var med korrekta ställningar.

Medan de 60 belgare genomgick gradering under kvällen var de flesta andra av oss på sensei
Anctals föreläsning om effektiv styrketräning på gym och upplägg inför tävling mellan 20-21.30.
Träningsprogram gicks igenom tillsammans med praktiska övningar på vissa av maskinerna.
Sensei hade studerat denna metodik i tre år och rekommenderade oss att ta det försiktigt till en
början för att undvika skador.

Träningen kunde (mycket förenklat) delas upp i tre olika delar som även konkret kan tas in i trä-
ningen. 1. MaxStyrka,     2. Explosivitet & snabbhet, 3. Uthållighet

Dag 3
Söndagsmorgonen drygades ut och var mellan 6-7.30. Den bestod av längre löpning samt inter-
valler uppför förmodligen Belgiens enda uppförsbacke. Sensei Anctal klurade ut flera krävande
övningar som vi gladeligen genomförde. Efteråt förklarade han att morgonens pass klassades
som medel. De flesta av belgarna som hade varit ute under kvällen innan tog sig upp till detta
pass även om bakfyllan gjorde sig påmind någonstans i bakhuvudet. De som skippade
löpningen utan giltlig anledning fick sedan stå till svars vid nästa träningspass.

Frukosten, 8-10, smakade desto godare och intogs med ett glatt gäng danskar och holländare.
Förmiddagsträningen mellan 10-12 var uppdelat igen och denna gång roterades det så svart-
bältena fick ha fighting träning med sensei Anctal och grön/brun fick ha kataträning med shihan
Collins. Även grön/brun gick igenom de fem pinan katorna.



�

Då svartbälterna gjorde för mycket oväsen i samband med vissa övningar på mits blev de utvi-
sade till dojon utav shihan Collins. Kumite träningen byggde vidare från fredagens träning. Va-
derna hade redan tagit en del stryk från allt hoppande och springande men det var bara att bita
ihop. På schemat stod rörlighet och lyhördhet för motståndaren. Vi fick pressa vår motståndare
genom att inte ge henne för mycket utrymme samtidigt som det gällde att ha bra avstånd. Det
gällde att ha svikt i benen och att hålla sparkavstånd till motståndaren. Jobba med snabba, ex-
plosiva, rappa tekniker istället för tunga slag och sparkar.
Träningen påminde till en del av poängfighting träning, men inriktningen var dock kyokushin
kumite. Genom rörlighet och explosivitet kan en lättare fighter vinna över en tyngre. Samtidigt
undviker hon att bli alltför träffad själv och således sparar på sin energi till sina attacker istället.
Vi diskuterade vikten av att kunna variera sin fightingstil från en bulldozer till mer teknisk fighter
beroende på vem man mötte. Sensei Anctal tog även upp sensei Michael Thompson som ett
gott exempel på en person som kunde bemästra denna fightingstil.

Lunchen mellan 12-14.30 bestod av enkel belgisk husmankost med kött & friterad potatis, plus
på kanten var efterrätten. Rummen skulle vara utrymmda och utplockade till 14.30, dvs innan
sista träningspasset. Passet som var gemensamt var rakt igenom parövningar och applikationer
a�la shihan Collins & Cyril. Mycket humor och när shihan Cyril tröttnade på att vara slagdocka
föreslog han andra �frivilliga�. Sista halvtimmen mellan 16.15-16.45 var allmän, gemensam
fighting. Stilarna och teknikerna var många. Låren & vaderna värkte hos flertalet av deltagarna.
Vissa fightades knock på blodigt allvar (gällde att ha garden uppe) medan de flesta andra ville
bara �latcha och klatcha� lite på skoj. Innan vi avslutade lägret sa meddelades graderings-
resultaten. Det var bara sex av sextio som klarade sig upp till nästa nivå. Lä-
get var aningens tryckt tills den allmänna fotosessionen kom igång.

I det stora hela var det kul att träna kyokushin med andra likasinnande från
Europa. Vi rekommenderar andra att åka på dessa läger framöver. Om Bel-
gien ligger för långt borta så ordnar även Danmark både sommar- som
vinterläger. Många erfarenheter byttes under träningarna, men det mesta av
skvallret/ historierna som drogs var under matpauserna.

Bilder finns på nätet: www.kyokushin.dk

Osu!
Henrik Jacobson och Virpi Alajarva
henja@home.se & virpi.is@home.se

SOMMARLÄGER
28 juni - 1 juli i ett sommarskönt Stockholm

Kom och täna och umgås med karatekas från hela Sverige!
Instruktörer:

Shihan Howard Collins
Shihan Brian Fitkin
Shihan Lloyd Payne

För mer information, ring Stockholms Kyokushin 08-642 93 82,
eller till shihan Fitkin 08-667 09 67

Anmälan sker via inbetalning 100:- på Pg 35 74 10-0,
resterande 350:- betalas på plats!

Möjligeheter att bo i dojon, för en kostnad av 25:-/natt



PÅSKLÄGER 2001

Om någon frågade dig vad du tänker på när du hör ordet �påsk�, vad skulle du då svara? Kanske
skulle du börja tänka på ägg, påskris och våren. Jag vet vad jag tänker på i alla fall: det årliga och
numera traditionella påsklägret i Östersund!

För 17:e året i rad anordnade Östersunds Budo Kai ett läger för alla som tränar kyokushin i hela
Sverige. I år var lägret utökat så att även mon-graderade kunde vara med. Detta innebar att un-
gefär 130 stycken tränande ställde upp på långfredagens morgon, för att under Shihan Howard
Collins, shihan Michael Söderkvist och shihan Håkan Nygren ledning köra en kort inledning och
sedan träning. Långfredagen bjöd utöver detta på lite separat träning för dangraderade och
kyograderade, där kihon och kata genomfördes. Dagen avslutades med en kyugradering för alla
som kände sig redo för det.

Lördagens morgon får väl anses vara lite av tradi-
tion den med, då den även i år inleddes med ett
lite sammanpressat Tai Chi-pass lett av Shihan
Söderkvist. Trötta muskler fick sig en ordenlig
stretch och avslappning inför en dag fylld av alle-
handa träning. Den allra hårdaste fysiska trä-
ningen genomgick givetvis de tappra själar som
bestämt sig att ta en dan-grad. Det var nämligen
det som stod på schemat under en större del av
förmiddagen och middagen. För dem som inte
nått upp dit (ännu), fanns möjligheten att prova på
jodo, spela bollspel eller ta ett bad. Denna del av-
slutades med att alla samlades för att se eller
delta i kumiten för svartbältarna.

Efter lunch presenterade sempai Torbjörn Östling sin nya bok och shihan
Söderkvist tilläts läsa ett par strofer ur denna underbart väl bearbetade
bok, som i skrivandets stund antagligen går att beställa från författaren
själv. Eftermiddagen övriga aktiviteter bestod av Sosai Oldies för de lite
högre graderade samt spänstträning och ett pass kallat �kniv o påk.� Kväl-
len var sedan fri och många valde att bege sig ut på staden för att äta nå-
got gott och kanske fira att de klarat graderingen utan allt för stora skador.

På lägrets sista dag fick de flesta testa på Bunkai och dan-graderade fick
tillfälle till att testa sin styrka och sitt psyke på ett Tameshi Wari pass, som
avslutades med en kort uppvisning för allihopa. Dessutom presenterades
de som klarat sina graderingar under lägret. Efter en kort lunch hölls ett
något kortare avslutningspass.

Som slutord skulle jag vilja berömma och tacka Östersunds Budo Kai, med shihan Michael
Söderkvist för ännu ett väl genomfört påskläger. Hoppas alla som var där i år håller med mig och
att vi syns även nästa år! Osu!

Daniel Roth, Mjölby Budoklubb

Jan Johansson Göteborgs KK
Johan Edin Umeå KK
Fredrik Eriksson, Uppsala KK Torbjörn Östling, Uppsala KK
Sten Löfqvist, Sundsvall KK
TommyEriksson, Sundsvall KK
Annika Petersson, Banzai KK



 

Barninstruktörskurs
 
Under en lördag-söndag, genomfördes en mycket givande och bra kurs med Shihan Mikael
Söderqvist som kursledare. Platsen där denna kurs gick av stapeln var i budohuset Banzai Ka-
rate Kai�s lokaler i Göteborg. Kursen innehöll såväl praktiska övningar som teori.
 
Glädjande kan konstateras att de arton deltagarna representerade inte bara stor spridning på
graderingsnivå, utan också att det fanns deltagare ur flera klubbar från närområdet,  som kom
från två olika stilar, Kyokushin Kai och Wado Ryu. Kungälv, kungsbacka, Alingsås.
 
Under dessa två dagar fick deltagarna inte bara mycket visdom av Shihan Söderqvist. Flera
gruppövningar gjorde att erfarenheter utbyttes och nya idéer föddes. De stora rubrikerna som vi
berörde var bl.a. Pedagogik, Ledarkunskap, Fysiologi och Praktik. Stor vikt lades vid att vi alla har
ett stort ansvar för att barnen ska ha roligt under sin träning. Detta har många positiva effkter;
miljön för inlärning blir då bästa möjliga. När barnen har roligt så är det mycket större chans att
de fortsätter med att träna. Detta praktiserades med Banzai�s nybörjargrupper med framgång.
 
Alla deltagarna var mycket nöjda med kursen och ser fram emot att genomföra ett sista pass
med Ove Viggedal, den 1juni, som går igenom den sista delen av kursen. Detta kursavsnitt kom-
mer också det genomföras på Banzai.

Och hur gick det med...
...Lag RM? Jo då, tävlingarna hölls i Göteborg, i regi av Göteborgs Karate Kai första helgeni
mars.Ett välsmort arrangemang, tyvärr med ganska få tävlande. Endast ett 30-tal fighters
deltog i tävlingen. Matcherna höll rakt igenom hög klass och gav ett högt underhållningsvärde
för dem som tagit sig dit för att titta. Mycket uppskattad uppvisning av GKK�s svartbälten, med
shihan Howard Collins i spetsen. Avslutades med en imponerande tamashiwariuppvisning.

Damer öppen klass
1. Carin Hult Stockholm Kyokushin
2. Anna Solberg Uppsala Kyokushin Karate
3. Åsa Arctaedius Stockholm Kyokushin

Herrar -70kg
1. Lukas Boubekeyr Stockholm Kyokushin
2. Thomas Eriksson Huskvarna Kyokushin
3. Martin Aparicio Uppsala Kyokushin Karate

Herrar -80kg
1. Benjamin Vladi Banzai Karate kai
2. Aristides Fernandez Banzai Karate Kai
3. Kim Ringius Banzai Karate Kai

Herrar +80kg
1. Jonas Nilsson Göteborgs Karate Kai
2. Jonas Ask Banzai Karate Kai
3. Reine Billman Banzai Karate Kai

REA!!!
Nu rear vi ut resterande lager av

Apropo-produkter till kanonpriser!
t-shirt 50:-
keps 50:-

väska 175:-
Ring kansliet 031-42 40 66



Kyokushin 23 år i Skövde!!

BAKGRUND
Kyokushin kom till Skövde 1979 med Peter Kuntzl. Han hade tränat i Umeå tidigare då han
läste till till läkare. Efter att han avslutat sina studier i norr flyttade han söderut och tog
så med sig sitt intresse för karaten. Peter fick bra stöd av sensei Marshall McDonaugh vid
uppstarten av föreningen och tillsammans med dåvarande Skövde Judoklubb bildades
Skövde Budoklubb. Träningen skedde till en början i hyrda gemensamma lokaler men
många starka viljor inom båda budoarterna gjorde att vi efter några år valde att gå skilda
vägar.

Vår förening, IF SKK, bildades 1985 och den högst graderade var Peter som hade 4e kyu.
Trots att vi hade ett par gulbälten samt ytterligare några fler blåbälten kändes denna
grad, 4 kyu, ouppnåeligt.

I och med splittringen från judoklubben fick vi nu tillgång till vår träningslokal sju dagar i
veckan och detta ledde till att vi med optimism och framåtanda bestämde oss för att
starta med barngrupper (8-12 år) och vissa terminer, då trycket var högt, även tonårs-
grupper (12-15 år Resultatet av denna spirande optimism blev att vi under veckan hade 12-
13 träningstillfällen som naturligtvis krävde instruktörer. Vår policy, som gäller även idag,
blev att alla som ville fick hålla träningar. Först fick man vara hjälptränare och sedan fick
man hålla egna grupper. Klubben betalade även avgiften för alla som ville gå
ledarskapsutbildningar mm, kurser som klubben senare kunde dra nytta av.

I samband med splittringen och turbulensen däromkring slutade många av de högre grade-
rade (dvs gul- och blåbälten). De som var kvar, vit- och blåbälten, fick börja hålla
nybörjarträningar bara efter ett halvårs/års träning. I mitten och slutet av 80-talet upp-
levde vi liksom många andra klubbar den stora karateboomen och det var alltid fullt i
dojon vid nybörjarstart.
Fortbildning skedde genom deltagande på läger och tävlingar. På den tiden var det obliga-
torisk att delta i Karatesektionens (inom Svenska Budoförbundet) instruktörsutbildning
för att bli licensierad.
Ur konkurrenssynpunkt såg vi till att alltid ha licensierade instruktörer på vår förening.

I ett tidigt skede bestämdes att klubben skulle vara helt ideellt. Detta innebär hos oss
att ALLA betalar in sin medlemsavgift samt att ingen får ersättning för sitt arbete. Däre-
mot så ordnas det aktivitetsdagar typ paint boll och bowling och då står klubben för en
större del av kostnaderna för de personer som har ställt upp under terminen som funktio-
närer, tränare, ledare och/eller deltagit på arbetsdagar mm.

För att avlasta tränarna och för att höja den tekniska kunskapen tog klubben ett strate-
giskt beslut och börja hyra in många duktiga karatekas från runt om i landet. Vissa höll
veckoläger (Marshall McDonaugh, Lloyd Payne, Stephen Jones, Michael Söderkvist, Håkan
Nygren, Howard Collins, Miriam Draxler, Ylva Wickberg, Tobbe östling, Mikael Mattsson,
Per-Erik Svensson, Torbjörn Browall) medan andra kom regelbundet under terminerna
(Klas Eliasson, Jojje Stankovic, Jonas Johansson, Stefan Jonsson, Kent-Ove Olsson, Mi-
kael Andersson, Magnus Hansen) och några bodde tom i Skövde och hjälpte klubben på
det sättet (Lars Kalek, Camilla Wigardtsson). Förlåt mig för jag har säkert glömt flera
namn, men klubben är tacksam för allas hjälp under årens lopp. J
Idag är 4e kyu fortfarande en respekterad grad, men den graden liksom de högre gra-
derna går att nå om man brinner för karaten. Och brinner gör man ju så länge det är kul.

Virpi Alajarva



Barn- och ungdomstävling i knock down i Holland

Hej
Den första april var jag i Strijen, 15 km från Dordrect vilket ligger i närheten av
Rotterdam.
Kyokushin folket i Holland har en rätt öppen attityd gällande tävlingar. De bryr sig
inte om det politiska när de åker på iväg. Denna ungdomstävling arrangerades av
samma organisation som Jon Bluming är med i. Denna organisation kallar sig här i Hol-
land för Musashi Kyokushin!! Den gamle var där och övervakade tävlingen. :)

Vi hade med ungdomar från både Zutphen som Sneek dojo.

Regler (som jag uppfattade det):
Klasser: Uppdelade mer efter längd än ålder, småttingar under tio år upp till 18 år.
Alla bältesgrader.

Skydd: Obligatoriskt med ben- och tandskydd. De små killarna (upp till 12 år) samt
alla tjejer oavsett ålder var även tvungna att ha hjälm. Inga knogskydd. (Jag antar att
killar som har kommit upp i tonåren och äldre har ett bra, naturligt skal som skyddar
huvudet.)

Matcherna var på 2 minuter med 30 sek paus i mitten. Detta såvida ej någon part
hade fatt ippon.
Finalerna lämnades sist, så det blev en lång dag för alla.

Kontakt:
Som vara RM regler!!! Observera att ungarna hade inga knogskydd.

Poäng:
Wasari: Arbetat effektivt mot magen eller låret, tills den andre �viker� sig.
Ippon: Bra spark mot jodan (med �klang�). Den andra kunde inte fortsätta pga att det
gjorde för ont.
Varningar: slag mot ansiktet, mattflykt. (dock ingen diskvalifikation mot jodan slag)

I övrigt:
Jag tyckte att det var aningens för hårt med tanke på att det var barn- och ungdo-
mar som tävlade. Känslan var väldigt mycket �på liv &/ död�. Många tävlade för första
gången, medan andra hade stor rutin.
Vi hade en tolvårig blåbältes tjej i final mot en sjuttonårig brunbältes tjej. Efter 30
sek slängde vi in handduken.
Det blev många blåmarken och många lårkakor. Ingen utav ungarna klagade, men jag
undrar om det verkligen var så kul...
Sedan var det dessa okänsliga coacher som man springer på oavsett sport. Vissa
coacher sa till sina ungar att om de ej fullföljde matchen så skulle de få gå hem!! Och
de ungarna hade fått en hel del stryk redan under matchen. Skamligt!
Domarna skötte sig bra och pratade med ungarna �på deras språk�. :)
En kille snubblade och vred knät. Arrangören tillkallade ambulans och coachen tog
hand om killen. Ingen läkare på plats?!
Jon Bluming höll ett fint tal på slutet och tackade alla.

Virpi Alajarva
virpi.is@home.se
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Det enda du behöver göra
är att skriva ett litet e-post-
meddelande till redaktionen med
namn, klubb och till vilken e-
postadress som infot ska
skickas. Sedan kommer infot i
pdf-format. Det behövs en
Acrobat reader för att läsa det,
finns att hämta på adressen
www.adobe.com.

ETT EGET EX AV KYOKUSHIN-
INFO?

VISST, INGA PROBLEM!

Informationsblad för Swedish Karate Kyokushinkai och utkommer ca 10
gånger per år. Texten i infot reflekterar inte nödvändigtvis Swedish Karate
Kyokushinkais officiella hållning.

Redaktion
Lotta Kronåker, tel 08-6151583, lottkron@algonet.se

     0708-449501

Adress:
Box 12090, 402 41 Göteborg

Telefon:
 031-42 40 66

Internet:
www.kyokushin.se

Postgiro:
9 84 92-2

Låt oss veta vad som är på gång hos er!

Kalendarium
2001

23 juni 2nd World Cup, Ungern.. GKK har
lite planer på att arrangera en buss-
resa. Intresserade kan kontakta
GKK för ytterligare info. Mer info
kan lämnas av shihan Michael
Söderkvist

28 juni-1 juli  Sommarläger, Stockholm.. För info
och anmälan; Stockholms
Kyokushin, tel 08-642 93 82

2-5 juli Sommarläger, Skiathos Grekland.
För information och anmälan; Shihan
Michael Söderkvist.

1 september Karatens Dag
22-23 sept Prel. Teknikseminarium och

klubbledarträff
Banzai Karate Kai, Göteborg. Mer
info kommer.

26-27 okt Champions League, Litauen
November Individuella RM, Linköping
2-3 november Maratonläger, Göteborgs Karate Kai
23 november Wales Open. Mer info ges av shihan

Michael Söderkvist eller sensei
Steven Jones.

1-2 december Norrlandslägret, Skellefteå

Hallå där!!!
Ni glömmer väl inte bort Karatens Dag?!

1 september är det dags igen. Informationsmaterial
kan beställas från kansliet på telefonnummer 031-42

40 66, för den ringa kostaden 1 kr/st.
Idétorka? Hör med andra klubbar vad de har gjort!
Glöm inte att låta andra veta vad just ni har gjort -
skriv ner några rader och skicka till redaktionen!

Resultat EM
Kata, Damer
1. Livia Hegedus, Ungern
2. Anca Wallmen, Rumänien
3. Lotta Kronåker, Sverige
5. Camilla Wigardtsson,
Sverige
Öppen klass, Damer
1. Ivett Toth, Ungern
2. Sandra Staneviciute, Litauen
3. Jurgita Tumaite, Litauen
3. Natasha Gottschalck, Dan-
mark
Lättvikt, Herrar
1. Dimitar Popov, Bulgarien
2. Soslani Kundukhasvili,
Georgien
3. Pascual Requena, Spanien
3. Alberto Morras, Spanien
Mellanvikt, Herrar
1. Valeri Dimitrov, Bulgarien
2. Paco Pepe, Spanien
3. Muzaffer Bacak, Tyskland
3. David Gejadze, Georgien
Tungvikt, Herrar
1. Serhiy Voytenko, Ukraina
2. Oleksiy Kasatonov, Ukraina
3. Daniel Torok, Ungern
3. Gediminas Tankevicius, Litauen


