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SKK:s Teknikseminarium, Göteborg 2001.09.22-23
REGIONTRÄFFAR
Lördagen inleddes med en diskussion om de planerade regionträffarna. Målet är att stärka samarbetet
mellan närliggande klubbar genom olika gemensamma aktiviteter som till exempel regionala läger, tävlingar
och klubbledarträffar. Från SKKs styrelse sida finns det en målsättning om att regionerna genomför minst
två träffar per år. Under förmiddagen fick de närvarande klubbarna chansen att träffa de andra från
samma region och prata lite om vad och hur respektive region kan gå vidare med idéerna.

NYA TÄVLINGSREGLER
Deltagarantalet i RM och andra Kyokushintävlingar har varit på nedåtgående under de senaste åren. För
att stimulera och inspirera nya tävlande har regelsystemen varit under rekonstruktion under de senaste
åren. Från och med 2002 kommer SKK utgå från följande regeluppsättningar:
Barnkumite för 10-15 åringar som har som lägst 8 Mon. Matchtiden är 2 minuter med en kort
paus efter 1 min. Två domare enligt spegel-systemet. Ingen kontakt och för poäng krävs en
kombination av minst två tekniker (varav en kan vara en blockering) alternativt en väl kontrollerad
hög spark. Kyokushin poängkumite för de som är 16 år eller äldre och har lägst 8:e Kyu, samt för
damer. Lättare kontakt med matchtid 2 minuter + 1 minuts förlägning. Två domarssystem med spegel och
brytning för poängutdelning. Poäng ges för kombination av minste tre tekniker (varav en eller flera kan
vara blockeringar) där den sista ska vara oblockerad, eller för hög spark eller motsvarande. Kyokushin
Kumite för herrar 18 år fyllda och som har lägst 8:e Kyu. Ungefär som tidigare men lite anpassat till
internationella regler genom att det numera ingår tameshiwari före semifinaler. En Ippon eller två Waza-ri
för vinst. Poäng för hög spark med kontroll, upprepad utdrivning ur matchytan eller teknisk/fysisk
överlägsenhet.Matchtid 3 min minuter med 2 x2 minuters förlägning sedan tameshiwari/vikt och eventuellt
ytterligare 2 minuters förlägning. Vid lagtävlingen gäller matchtid om 3 minuter och att om det blir oavgjort
vinner den som är minst sju (7) kg lättare. Kan det inte avgöras blir det förlägning i 2 minuter. Kata
kommer att delas in i fyra klasser enligt följande:
A - Kanku, Seienchin, Seipai, Sushi-Ho, Garyu
B - Geksai Dai, Geksai Sho, Tsuki No Kata, Yantsu, Saiha
C - Pinan Sono Ni-Go
D - Taikyoku Ich-San, Pinan Sono Ichi
Det är endast klass A & B som kommer att ha Riksmästerskapsstatus. De övriga är för regions-och
likande tävlingar. Vid höstens riksmästerskap i Linköping genomförs lagtävlingen enligt Kyokushin Kumite
regler för både damer och herrar. Samtidigt genomförs Kata RM enligt de kommande reglerna, klass A
och B.

GRADERINGSKRITERIER
I samband med presentation av de nya tävlingsreglerna presenterades nya graderingshäften. Numera har
Mon-graderna ett eget graderingshäfte. Övergången mellan Mon och Kyu modifierats något och
graderingsrätten har anpassats till Kyu-systemet. I övrigt är de nya häftena mest en innehållsmässig
anpassning till de kriterier som gällt, men som inte alltid funnits nedtecknade (som de �nya� sokugi
katorna).

Fredrik Eriksson
Nyköpings Kyokushin



Kyokushin Riksmästerskap 2001 i Linköping

Söndagen 11 november avgörs Kyokushin Riksmästerskap för lag och kata på An-
ders Ljungstedts Gymnasium i Linköping.

Klasser: Herrar Lag Klassisk Kyokushin Kumite
Damer Lag Klassisk Kyokushin Kumite
Herrar och Damer individuell Kata klass A + B

Anmälan
Kan göras skriftligen, via brev eller e-post. Det går även att anmäla lag och kata-täv-
lande via vår hemsida. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 5 november. Vid an-
mälan via Internet krävs en kod som kommer med ett separat utskick till respektive
klubb. Anmälan till domarkursen i Linköping den 10 november sker via e-post eller
telefon till Fredrik Gundmark.

Adress: Linköpings Budoklubb
Box 10060,
584 32 Linköping

Telefon: 013-173640 (dojo), 013-150904
E-post: fredrik.gundmark@swipnet.se
Internet: www.linkopings-budoklubb.org   (klicka på karatesektionen)
Kostnad: 300 kr/lag, 100 kr/katatävlande betalas in på pg 325648-4 senast 5 no-

vember

Frågor? Kontakta Fredrik Gundmark
Hem: 013-150904
Mobil: 0705-540904
E-post: fredrik.gundmark@swipnet.se

�



INSTRUKTÖRSLÄGER I ULTERVATTNET

På höstkanten just innan terminen börjar händer det inte alltid så mycket i Kyokushinsverige och fram-
förallt kanske i norrland, i år var det dock dags att ändra på det.

Mellan den 3:e och 4:e augusti hölls nämligen ett läger vid Ultervattnets fiskecamp för instruktörer och
klubbansvariga. För er som är obekanta med Ultervattnets geografiska läge återfinns campen, på ett
ungefär, cirka 6 mil från Umeå i norrgående riktning. Lägret vände sig främst till norrlands
kyokushinklubbar och var tänkt att fungera som ett tillfälle att lära känna varandra lite bättre, utbyta
idéer och tankar och naturligtvis också träna karate. Medverkade gjorde 5 stycken klubbar och ansva-
rig instruktör var sensei Naser Ghanbari från Umeås karateklubb. Ultervattnet är ett mycket naturskönt
område långt bort från det hektiska storstadslivet. Det var som gjort för att ägna en helg åt karate-
verksamhet Där hade vi hyrt ett hus som alla bodde i och träningen bedrevs sedan utomhus. Som tur
var hade vi vädrets makter med oss, det vill säga vi gavs tillfälle att njuta av solen åtminstone den första
dagen. Träningen gick främst ut på att vi alla skulle uppdatera oss vad det gällde tekniker och kata, men
också att vi skulle komma igång och komma i form innan terminen drog igång på allvar. I Ultervattnet
finns det även möjlighet till fiske och detta skulle således bli vår middag den första kvällen. Trots idogt
fiskande täckte fångsten inte vårt middagsbehov varför vi blev tvungna att köpa resten av vår middag
(undertecknad fick så klart fisk på kroken, men för de andra gick det något sämre). Lite snopet med
tanke på att nästa dags fiskelycka blev betydligt bättre. Förutom karateträning passade vi också på att
njuta bland annat genom en minigolfturnering och bastubad. Den första kvällen avslutades sedan med
diverse anekdoter och historieberättande vilket gjorde att stämning var på topp. Trots kvällens relativt
sena avslutning var vi alla pigga och glada när nästa dags träning startade vid 7 snåret med en liten löp-
runda. Efter joggingturen ägnade vi oss åt vattenkarate i campens  tempererade utomhuspol. När lägret
sedan var över var vi alla överens om att detta skulle bli en återkommande tradition för norrlands klubb-
ansvariga och nästa års läger är redan inbokat. Vår förhoppning är då att flera norrlandsklubbar vill
delta i lägret, umgås och utbyta idéer med varandra.

Vid pennan sempai Johan Edin Umeå karateklubb.

Pssst...

�Du har väl inte glömt att anmäla dig till höstens stora utmaning
Maratonlägret 2-3 november

med Göteborgs Karate Kai som värdar?

I sådant fall brinner det i knutarna - sista anmälningsdag är den
23 oktober så släng dig på telefonen och ring till Göteborgs

Karate Kai på telefon 031-42 43 04 eller maila på gkk@swipnet.se!
Eventuella frågor besvaras av senpais Kent Karlsson eller Reine Linderoth.



TK-Seminarie/Regionala sektioner - Öst
2001-09-21

Närvarande klubbar:
Huskvarna KK hkk@home.se
Linköping BK fredrik.gundmark@swipnet.se
Linköping KC johandietrichson@hotmail.com;
Mjölby BK matsmind@algonet.se ; lottkron@algonet.se

Värdklubb nästa reg. träff: Linköping KC
Tidpunkt: 2002-01

Gemensamma aktiviteter
• När klubbarna har graderingsläger med Shihans kan det gå ut en inbjudan till an-

dra klubbar, dels för att få mer folk på lägren och dels för att hjälpa till med finan-
sieringen av lägret.

• Vid gradering med egna sempais/sensei kan man ha utbyte av
graderingsexaminatörer mellan klubbarna för att undvika kompisgradering, och få
de graderade mer skärpta.

• Agenda till nästa reg. träff bestäms på nästa RM.

Hösten verkar nu ha kommit för att stanna och verksamheten är i full gång
på klubbarna runt om i landet. Det börjar bli bråda tider för dem som är
intresserade av tävlingar och läger - maratonlägret närmar sig med storm-
steg liksom Norrlandslägret (inbjudan bifogad med detta info). Kyokushin Cup
hölls i Huskvarna den 20 oktober och Lag RM står för dörren. Som ni säkert
uppmärksammat så kommer det isamband med RM att arrangeras en domar-
kurs för att introducera de nya regelsystemen.Det verkar också som om klub-
barna har anammat de regionalaträffar som initierades vid höstens teknik-
seminarium i Göteborg. Flera regioner har redan haft sina initiala träffar och
i detta info kan man läsa om vad region Södra Norr diskuterat på sin träff.

Svenska Fighter har erbjudit oss att deltaga i deras elektroniska tidning.
Detta innebär en liten rapport om vad som händer inom Kyokushin i Sverige -
i och med detta är det ännu viktigare att ni där ute på klubbarna skriver ner
några rader om vad ni gjort, eller vad som kommer att hända under den när-
maste tiden. På klubbledarträffarna diskuteras det mycket hur vi ska öka
intresset för Kyokushin och hur vi behåller de medlemmar vi har idag. Det
som framkommer är att vi måste bli bättre på att synas och att vi måste ha
en gemensam profil utåt. Att regelbundet synas i Svenska Fighter är ett led i
detta och ett viktigt verktyg för att nå ut till andra utövare i landet. Ytter-
ligare ett led i vår gemensamma profilering är att man på hemsidan inom en
snar framtid ska kunna plocka hem gemensamt profilmaterial såsom logotypes,
 dojo kun, dojo etikett och terminologi etc.



Plats: Skövde Tidpunkt: 14.30-17.00 Ansvarig: Virpi Alajarva

För att höja intresset för och sammanhållningen inom kyokushin:

Ha flera billiga läger.
Besöka klubbarna på plats.
Erbjuda mer i samband med klubbledarträffen (tex. ha kvalificerade instruktörer,

lördag: 12-14 träning, 14.30-17 klubbledarträff och 17.15-18.15 träning).
Arbeta för fler kataseminarier.

Östersund är mycket duktiga på att arrangera Påsklägret. Dock vill vi ge förslag på själva
träningsupplägget:

- Se till att alla grupper får sin del av kihon, kata och kumite.
- Ha mer karateträning på lördagen, detta främst under svartbältesgraderingen.
- Vid kataträning: svartbältena lär kyu-graderna, sedan lär shihans svartbältena.
- Dela upp grupperna efter kata istället för efter grad.
- Förslag: de som ska gradera till shodan och uppåt ska hålla en träning i samband med

lägret.

För att säkra kvalitén på förbundets verksamhet är det viktigt att utvärdera alla arrang-
emang (påskläger, sommarläger, TK seminarier och RM).

Öka kvalitén på klubbinstruktörerna genom att ha instruktörsträning (oavsett grad). Då
bör även ledarskapsträning ingå.

Det finns ett stort behov av dels en kihon och en kata bok. I väntan på böckerna vore det bra om SKK
kunde sälja framtagna teknikhäften.

Det är en balansgång mellan SKKs styrelse och tekniska kommittén. Enligt stadgarna är
styrelsen den högst beslutande organet mellan årsmötena.
Vad vill TK idag bidra med för att utveckla kyokushin i Sverige?

Vi borde ha en aktiv TK, alternativt skapa en sub-TK som har mandat att ta beslut av tek-
nisk karaktär. (Ha TK mer i konsultativa ärenden?!) Vi vill dock inte förlora TKs kunskap.

Förslag på åtgärd  (Ansvarig för åtgärd) � sammanställt av Virpi

1&2) Erbjuda mer i samband med träffen � kvalificerade instruktörer.
Lördag: 12-14 träning, 14.30-17 klubbledarträff, 17.15-18.15 träning (Virpi)

1) Godkänna försäljning av existerande teknikhäften till dess kata- och kihon böckerna
är klara för försäljning. (SKKs styrelse)

2) Utvärdera arrangemangen; påskläger, sommarläger, TK seminarier och RM. (SKKs sty-
relse)

Förslag på när åtgärd bör genomföras senast:1) HT 2001    2) VT 2002

Regionsträff Region Väst



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 till-
sammans med dåvarande Skövde Judoklubb bildades Skövde Budoklubb. Träningen skedde till en bör-
jan 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 tonårsgrupper (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 hjälp-
tränare 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 graderade (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 upplevde 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 obligatorisk 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 beta-
lar in sin medlemsavgift samt att ingen får ersättning för sitt arbete. Däremot så ordnas det aktivitets-
dagar 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 funktionärer, tränare, ledare och/eller deltagit på arbetsdagar
mm.

För att avlasta tränarna och för att höja den tekniska kunskapen tog klubben ett strategiskt 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, Mikael 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 graderna går att nå
om man brinner för karaten. Och brinner gör man ju så länge det är kul.

NYA LOKALER och NYA IDÉER
1991 fick vi upp ögonen för tai chi chuan. Till en början utbildade vi flera redan aktiva karatekas i
denna konst för att sedan kunna starta kurser för dem som inte redan hörde till klubben. Intresset var
större än väntat men tyvärr fick kurserna hållas i kommunens gymnastiksalar då det ej fanns attraktiva
tider på klubben. Vi bestämde oss dock för att detta var något vi skulle satsa på även i framtiden och
idén att skaffa en egen större lokal tog fart och klubben började spara pengar.

Idén att skaffa egen och större lokal tog fart och klubben började spara pengar. Grundplåten på
50.000 kr fick vi av Arne & Maja Sandbergs stiftelse. Under 1995 utforskade vi bl a alternativet att
skapa ett budohus i centrala Skövde samt kollade upp en stor gammal gruva som finns insprängd i ber



get Billingen vid Skövde. Idén med ett Budohus föll och blev ingenting  med även om det fanns ett stort
intresse hos alla budoklubbar i stan. Detta på grund av att många klubbar inte hade råd att investera
dessa pengar. Gruvan som hade varit mycket cool då takhöjden var över 10 meter föll på att det hade
kostat oss alldeles för mycket tid och material att bygga upp något som liknar en dojo och omkläd-
ningsrum samt att isolera detta från fukt och kyla.

På hösten 1995, efter flera klubbmöten, styrelsemöten och besök på olika lediga lokaler runt om i sta-
den, beslöt styrelsen att köpa en fastighet för den då smått astronomiska summan 830.000 kr. Fastig-
heten vi köpte var en gammal kontorsbyggnad tillhörande fd Rockwool, som användes till ordermottag-
ning samt datakurser mot slutet. Den hade många småkontor i byggnaden och det mesta var redan mer
eller mindre installerat. Ändå gick en kvarts miljon åt till att bygga om fastigheten.
Vi hade lyckats spara halva beloppet och resterande fick vi ta ett lån på. Huset och lånet står på för-
eningen, dvs ingen behövde gå i personlig borgen för lånet. Vår förening har gott rykte i Skövde och
banken trodde att vi skulle klara av saken utan några större problem. Likväl ansåg kommunen att vi var
seriösa samt bra för stadens aktivitetsutbud och vi fick ett bidrag från dem samt ett Anläggnings-
bidrag från RF.

Efter tre månader, 4.000 arbetstimmar och många roliga minnen har vi idag två dojos (en med
gymnastikgolv, den andra med mattor), rejäla omklädningsrum samt en gemensam bastu. Till detta till-
kommer ett stort klubbrum och ett mindre kansli. Tanken är att utöka klubbrummet med ytterligare ett
rum. Detta då tai chi-gruppen genomför årlig veckokurs för instruktörer (med 50 deltagare från Nor-
den). Det finns även vilda planer på att bygga ut lilla dojon och att anlägga en japansk trädgård. J
Källaren löper under hela huset och däri samlar vi saker & ting till vår loppmarknad samt arkiverar
Västergötlands Budoförbunds och Swedish Karate Kyokushins papper.

Vi kan också träna utomhus på två fotbollsplaner precis utanför dojon. Dessa ägs av kommunen/ Partec
men används sällan av utomstående. Det är också där vår årliga brännbollsturnering går av stapeln.

Invigningen av de nya lokalerna skedde den 10 februari 1996 med öppet hus. Familj, vänner, inbjudna
från kommunen, banken och lokala föreningar beskådade våra fina lokaler och fick se en reportoar av
vårt utbud. Sista veckan innan invigningen kommer vi att minnas så länge vi lever. Det var ett trött men
glatt litet gäng som jobbade dygnet runt för att få ordning på allting och sista penseldraget målades
omkring 05:30 samma dag som invigningen skulle gå av stapeln. Egentligen är det ganska härligt att
budon är gränsöverstigande gällande hudfärg, religion, yrken mm. Under bygget hittade vi medlemmar/
vänner som var snickare, elektriker, vvs, målare, byggare, planerare, organisatörer och vanliga glada
lekmän.
Månaden innan invigningen hade vi fått flytta ut från våra gamla lokaler och meningen var väl att detta
skulle innebära ett träningsuppehåll men som alla andra karatekas var vi envisa och ville hålla uppe
våra kunskaper, så vi tränade på kvällarna i skenet av bygglampor och i doften av målarfärg, golvlim
och tapetklister.

Tyvärr så hamnade karaten i en svacka efter bygget. Många av de �gamla� brände ut sig och tog ledigt.
Tai chin fick dock en bra uppsving med de nya lokalerna och då gruppen bestod av en blandning av
gamla karatekas och nytt fräscht blod kom de direkt in i gemenskapen.

FöRENINGSLIVET IDAG
Vi har drygt 200 medlemmar varav inom karaten finns 70, inom barn-karaten 70 och inom tai chi chuan
70. Vi har dock en större genomströmning av folk då vi håller fristående kurser i självförsvar för
tjejer (20 personer) samt i qi qong (110 personer). Vid förfrågan har vi hållt fyspass för lokala
fotbollsklubbar och golfklubbar mot en mindre ersättning. Vi säljer också �prova på� kurser till diverse
intresseföreningar/ företag. Bra sätt att rekrytera nya människor till föreningen samt att sprida kun-
skapen om budo.

Vi upplever, som många andra, att det är svårt att få folk att engagera sig / att brinna för vår fören-
ing. Vi är en handfull som brinner mycket samt några som glöder lite då och då men de flesta vill helst
bara komma och träna på sina tider och sedan gå hem igen. Vi har fortfarande runt 13-15 träningar i
veckan för karaten och det krävs ett stort engagemang av flera att få maskineriet att snurra. Att driva
en egen förening kräver förutom tränare även folk som ställer upp som funktionärer, styrelse



ledamöter, diverse handverkare, inköpare, städare, mångpysslare osv osv.

Efter många år inom föreningen ser vi ändå det positiva och vet att det alltid finns eldsjälar som vill
brinna. Gäller bara att hitta dem och peppa dem. Det är inte så lätt att få någon att bli en eldsjäl utan
att personen ifråga vill själv, men däremot är det väldigt lätt att släcka en utan att personen i fråga
egentligen vill. Det gäller att ta vara på dessa eldsjälar och att istället för grad/ bälte gå efter per-
sonlighet. Att ge utrymme för den personliga utvecklingen och att våga delegera ansvar och befogenhe-
ter.

En storklubb har bättre ekonomiska förutsättningar att hitta en egen lokal. Men hade vi inte haft folk
som ställde upp på att jobba helt ideellt skulle vi än idag träna i hyrda lokaler. Om tre år, när lånet går
ut, kommer vi förmodligen lösa in det lånet och tillfullo investera alla pengar i vår verksamhet, vilket
kommer att glädja många personer långt framöver. Förhoppningsvis vill fler delta i vår gemenskap.

Har ni vägarna förbi Skövde någon helg/ vardag så titta gärna in. Risken är stor att du kan delta i en
träning så glöm inte gin.
Telefon till dojon är: 0500-41 50 84.

Skövde Karate Kai, IF.

Text: Sensei Virpi Alajarva med Henrik Jacobson, Tony Fredricson och Johan Clemborn som hjälp
Foto: Per Fahlström
virpi.is@home.se

Kyokushin Cup

...hölls lördagen den 20 oktober i Huskvarna. Tävlingarna höll över lag en bra standard och
mycket beröm utdelas till arrangerande klubb. Innan tävlingsstart hölls en bra och peda-
gogisk regelgenomgång och domarna höll tävlingen på en lagom nivå där teknik premierades
före överdrivet hårda tekniker. Tävlingarna flöt fint och bjöd åskådarna på bra och
spännande underhållning. Matcherna gick efter regelsystemet för Kyokushin Kumite och
deltagarantalet var relativt gott på herrsidan, dock ganska magert på damsidan med
endast tre deltagare.

Totalt var det 19 deltagare från 9 klubbar som tävlade i tre klasser, damer öppen
klass (3 tävlande), herrar -75 kg (9 tävlande) och herrar +75 kg (7 tävlande).

Resultat:
Damer Öppen klass
    1:a Åsa Arctaedius, Stockholms Kyokushin
    2:a Daniella Erklenz, Banzai Karate Kai
    3:a Annika Bergstöm, Oyama Karate Kai
Herrar -75kg
    1:a Patrik Fransson, Banzai Karate Kai
    2:a Jon Nylander, Uppsala Kyokushin
    3:a Johan Klingberg, Huskvarna Kyokushin Karate
Herrar +75kg
    1:a Martin Ekdahl, If Kyoukushin Center Linköping
    2:a Fredrik Nilsson, Uppsala Kyokushin
    3:a Johan Bengtsson, If Kyoukushin Center Linköping

Pris för bästa fighting spirit: Patrik Fransson från Banzai Karate Kai.

Henrik Andersson, HKK (med kommentarer av Åsa Arctaedius, Stockholms KK)



Klubbledarträff i Sundsvall

Den 13 oktober hölls det första Klubbledarträffen för region södra norr, och nio deltagande in-
struktörer från fyra klubbar (Sundsvall Kyokushin karate, IF Söråker Kyokushin, Östersunds
Budo Kai och Härnösand Karate Kai), samt två delegater från SKK tekniska kommitté (Shihan
Söderkvist och Shihan Nygren), anlände till Sundsvalls sporthall. Lätt försenat kunde mötet på-
börjas i Sundsvalls Budoklubbs lokaler, eftersom Sundsvalls Kyokushins Karates egna lokaler
tillfälligt är stängda på grund av vattenskador från höstens översvämningar.

Det första på programmet var en brainstorm, där deltagarna tog fram idéer för att förbättra
kyokushins möjligheter att växa i regionen. Idéerna presenterades sedan kortfattat inför dagens
huvudmöte som följde senare under dagen.

Sedan var det dags för kihon, och under Shihan Söderkvists ledning genomfördes koryu kihon
samt idogeiko i en genomgång av de senaste ändringarna från tekniska kommittén.

Efter en kort fika följde ett långt möte där tankarna från dagens inledning utvecklades och debat-
terades. Många av ideerna sköts på framtiden, medan andra  omedelbart sattes i verket. Det för-
sta konkreta resultatet av mötet är införandet av ett återkommande barnläger, som skall flyttas
mellan de olika klubbarna i regionen, och där det första skall arrangeras gemensamt av Sunds-
vall och Söråker den 8-9 december. Lägret skall bli främst inriktat för barn i 10 till 15 årsåldern,
men även yngre skall kunna deltaga om målsman kan närvara. Kontakta gärna värdklubbarna för
vidare information. Eventuell vinst från lägren skall användas som stöd för framtida regionala
satsningar. Sedan beslutades att ett squad läger skall ållas i Östersund under januari 2002, där
även en mindre tävling ska anordnas med de nya junior tävlings reglerna. I samband med detta
läger skall även nästa region Klubbledarträff hållas. I övrigt skall ett internt forum skapas för att
regionen enkelt skall kunna utbyta information och kunskap, i förhoppningen är att forumet sedan
skall kunna användas i samband studiecirklar och utbildningar.

Bland de idéer som skjutits på framtiden i väntan på utredningar, budgetering samt tidsbrist un-
der mötet, märks bland annat ett gemensamt demoteam, studiecirklar och marknadsföring.

Efter mötet, hölls ett katapass där de olika katorna gicks igenom för att kontrollera de senaste
ändringarna. Ett omtyckt moment under passet var att Shihan Söderkvist passade på att instru-
era oss i Ju no kata Ichi och Ni som uppvärmning, två mindre kända, mycket enkla, katas, som
skapades på 70
talet, men som aldrig blev en del av kyokushins officiella system.

Dagen avslutades med ett tävlingspass, där de olika nya reglerna för Barn-kumite, junior-kumite
samt kata, presenterades och sattes i test med övningsmatcher.

Dagen var mycket givande och som representant för värdklubben, hoppas jag att övriga delta-
gare uppskattade det lika mycket som vi som anordnade det.

Martin Hultgren
Sundsvall Kyokushin Karate



Låt oss veta vad som är på gång hos er!

Kalendarium
2001

Oktober
27 oktober Regionsträff Öst, värdklubb Oyama
November
2-3 november Maratonläger, Göteborgs Karate Kai
10 november Domarkurs, Linköping
11 november Riksmästerskapen för lag, Linköping
24 november Wales Open. Mer info ges av shihan

Michael Söderkvist eller sensei
Steven Jones.

30 nov - 2 dec Norrlandslägret, Skellefteå
För mer info, ring senpai Mikael
Nordström 070-6683332

December
8-9 december Barnläger, distrikt Södra Norr. Mer

info via klubbarna i Sundsvall och
Söråker.

2002
Januari
Januari Klubbledarträff distrikt Öst. Värd

Linköpings Kyokushin Center
Januari Squadläger, Östersund

Klubbledarträff Södra Norr
Februari Squaduttagning inför EM 2002.

Mer info kommer.

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

Redaktion
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 031-42 40 66
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Postgiro:
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Det enda du behöver göra
är att skriva ett litet e-post-
meddelande till redaktionen med
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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
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ETT EGET EX AV KYOKUSHIN-
INFO?

VISST, INGA PROBLEM!

II nästa info...

...kan du bland annat läsa
om Champions League i
Littauen; överlevde man

årets Maratonläget; och hur
gick det med domarkursen

och Lag RM?

Hög tid
att börja träna inför

uttagningarna till nästa års
EM! Dags att aktivera

squadträningarna runt om i
de olika regionerna i landet!



Klubbar anslutna till SKK

Banzai Karate Kai
c/o D. Larsson, Herkulesgatan 56
417 01 Göteborg
031-23 11 54
www.banzai.o.se

Brandbergens Karate Kai
Skorpionsgatan 530, 6 tr.
136 61 Haninge
08-741 04 46

Göteborgs Karate Kai
Box 12090
402 41 Göteborg
031-42 43 04
gkk@swipnet.se
www.gkksweden.com

Huskvarna Kyokushin
c/o Henrik Andersson
Drottninggatan 35B
561 32 Huskvarna
036-14 92 88
036-14 89 80 dojo
hkk@home.se
www.karate.info.se

Härnösands Karate Kai
c/o M. Näktergal, Volontärsv 22A
871 62 Härnösand
0611-272 75

IF Skövde Karate Kai
Box 92061
541 02 Skövde
skk@artech.se
www.kyokushin.se/skovde

IF Söråkers Kyokushin
c/o J. Nyholm, Skönmog.11
854 62 Sundsvall
060-17 27 47
070-323 92 39

KFUM Uppsala Kyokushin
Karate
Vattholmav 4, Budohuset
754 23 Uppsala
018-25 55 25
uppsala@kyokushin.se
www.kyokushin.se/uppsala

Kyokushin Karate-Do Kristine-
hamn
Stationsgatan 10B
681 30 Kristinehamn
0550-822 36
www.members.xoom.com/kyokushink

Linköpings Budoklubb
Karatesektionen, Box 10060
580 10 Linköping
www.lysator.liu.se/~ptp/karate

Linköpings Kyoksuhin Center
Nygatan 52
582 28 Linköping
013-14 00 02
www.hem.passagen.se/kkshin

Luleå Kyokushin Klubb
c/o A. Eriksson, Tulastigen 50
973 44 Luleå
0920-686 85
070-345 85 68
info@luleakyokushin.com
www.luleakyokushin.com

Lycksele Karate Kai
Box 137
921 23 Lycksele
0950-266 30

Mjölby Budoklubb
c/o M. Nilson, Granliden 5
595 51 Mjölby
0142-175 69
0142-807 73 dojo
www.home.bip.net/_mbk/

Motala IF Karate-Do
c/o C. Bergman, Klockarev 22B
591 50 Motala
0141-517 01

Nyköpings Kyokushin
c/o F. Eriksson, Fågelbov 24
611 36 Nyköping
0155-28 36 68
kyokushinkai@passagen.se
www.hem.passagen.se/kyokushinkai

Oyama Karate Kai
c/o L. Sjöberg, Dannemoragatan 8
113 44 Stockholm
08-31 43 05
www.budocenter.com/karate

Råneå Karate Kai
c/o A.Öberg, Södra Åsbyn 590
955 91 Råneå

Skellefteå Karate Kai
c/o M. Nordström, Fältjägarv 43B
931 44 Skellefteå
www.skelleftea.se/forening/karate

Stockholms Kyokushin Karate
c/o B. Fitkin, Banérgatan 6
114 56 Stockholm
Dojo: Södermannag 6 (T-Medborgarpl)

Ströms Kyokushin
c/o M. Nilsén, Tullingsås 6193
833 92 Strömsund
0670-300 02

Sundsvall Kyokushin Karate
Nygren Dojo
c/o T. Eriksson, Söndagsvägen 126
863 34 Sundsbruk

Umeå Karate Klubb
c/o N. Ghanbari, Box 2001
907 02 Umeå
090-19 42 11
www.welcome.to/umeakarate

Älvsbyn Karate Kai
c/o M. Enberg, Fågelgatan 7
942 34 Älvsbyn
0929-127 29

Örebro Kampsportsförening
c/o J. Vepsäläinen, Fanjunkarv 65B
703 65 Örebro
0581-166 74
070-466 69 62

Örebro Karateförening
c/o Gunilla Gustafsson, Storgatan 20
701 63 Örebro
019-611 23 52
019-18 25 00 dojo
www.budohuset.com

Östersunds Budo Kai
Öhevägen 147
832 00 Östersund
063-447 15
www.budokai.z.se



Förtroendevalda Teknisk Kommitté TK:s arbetsgrupper

Ordförande
Reine Linderoth
Gudmundsgatan 2, 441 65 Alingsås
070-6719 719
031-83 22 77
gkk@swipnet.se

Vice Ordförande
Michael Söderkvist
Litsvägen 4A, 831 41 Östersund
063-10 23 91
michael.soderkvist@zonline.ostersund.se

Kassör
Reine Rosén
Sofiagatan 6, Malmö (fr. december)
040-18 41 81
reine_rosen@hotmail.com

Sekreterare
Camilla Wigardtsson
08-649 21 07
0708-95 23 61
camilla.wigardtsson@user.bip.net

Ledamot
Mikael Andersson
Baldersgatan 10, 411 02 Göteborg
031-15 20 46
070-765 13 11
mikael.andersson@taxigbg.se

Ledamot
Lotta Kronåker
Strålgatan 23 NB, 112 63 Stockholm
08-615 15 83
0736-99 57 69
lottkron@algonet.se

Suppleant
Fredrik Gundmark
Järdalavägen 30B, 589 21 Linköping
013-15 09 04
070-554 09 04
fredrik.gundmark@swipnet.se

Revisor
Karl-Magnus Lindgren
Hjärttorpsvägen 7, 561 42 Huskvarna
036-13 43 03

Valberedningsledamot

Valberedningsledamot

Ordförande
Michael Söderkvist
Litsvägen 4A, 831 41 Östersund
063-10 23 91
michael.soderkvist@zonline.ostersund.se

Ledamot
Howard Collins
Dansered 1124, 438 03 Härryda
0301-302 61
0708-84 72 29
shihan@swipnet.se
www.shihancollins.com

Ledamot
Brian Fitkin
Banérgatan 6, 114 56 Stockholm
08-667 09 67
fitkin@hotmail.com

Ledamot
Attila Mezaros
Rädisvägen 37, 162 41 Hässelby
08-38 60 70 (B)
08-23 23 60 (A)

Ledamot
Lloyd Payne
Pilotgatan 13, 128 32 Skarpnäck
08-605 83 42
070-951 50 96
lloydpayne@hotmail.com

Ledamot
Håkan Nygren
Nya Söråkersv 12D, 860 35 Söråker
060-416 50
alteahn@timra.se

Ledamot
Stephen Jones
Trälhavsv 28A, 184 60 Åkersberga
08-540 855 20
0708-72 88 11
stephen@aquarena.nu

Barngrupp
Luis de la Rosa, Göteborgs Karate Kai
031-42 43 04

Sigfrid McIntosh, Brandbergens KK
08-741 04 46

Tävlingsarrangemang
Stefan Jonsson,
Kristinehamn Karate-Do
0550-823 43

PR och framtid
Torbjörn Östling, KFUM Uppsala
018-26 16 16

Tävlingsgrupp
Kent Karlsson, Göteborgs Karate Kai
031-42 36 17

Demoteam
Mikael Andersson, Banzai Karate Kai
031-15 20 46

Info
Lotta Kronåker, Mjölby Budoklubb
08-615 15 83, 0736-99 57 69
lottkron@algonet.se

Teknisk referensgrupp
Jonas Sjödin, Huskvarna Karate Kai
036-13 35 57 (B), 036-12 55 50 (A)
rgreklam@algonet.se

Kansli

SKK�s kansli
Box 12090
402 41 Göteborg
031-42 43 04
skk.kansli@swipnet.se
www.kyokushin.se

Övriga


