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Norrlandslägret 2001.

68 Karateutövare på historiskt Norrlandsläger.

Det är alltid en ära och en glädje att få besök av Shihan Howard Collins och Shihan
Michael Söderkvist. Att sedan de båda mycket meriterade och omtyckta instruktörerna
hade möjlighet att komma till Skellefteå är en händelse av stora mått i Skellefteå
Kyokushin Karateklubbs snart artonåriga historia.

Fredagen den 30 november till söndagen 02 december anordnade Skellefteå Kyokushin
Karateklubb Norrlandsläger för andra året i rad.

Shihan Michael Söderkvist 2000
Det första Norrlandslägret anordnade Skellefteåklubben lördag till söndag den 16- 17 december 2000. Ett
framgångsrikt träningsläger med Shihan Michael Söderkvist som lät oss ta del av hans erfarenheter och
kunskaper. Ett fyrtiotal ungdomar med representanter främst från norrlandsklubbarna deltog på
premiärlägret. Från början var vår ambition att Norrlandslägret skulle bli en bra plats för Karateutövare i norr-
och västerbotten att träffas och utbyta erfarenheter på.

Efter det första lägret började Sempai Micke Nordström och undertecknad diskutera om det inte vore läge
att försöka utöka lägret till ett större, årligen återkommande evenemang. Med tanke på Sempai Mickes
lyckade Shodan gradering hos Shihan Söderkvist på Påsklägret i Östersund 1999 kände vi att
Norrlandslägret kanske skulle kunna svälla och bli en bra mötesplats för Kyokushin utövare från hela landet.
Sagt och gjort, vi kontaktade och diskuterade våra idéer med Shihan Söderkvist. Vi kontaktade även Shihan
Collins som blev tillfrågad om det fanns möjlighet även för honom att komma upp till Skellefteå första helgen
i december. Vi kände även att det var nyttigt att tidigare lägga lägret två veckor i och med julrushen som är i
full gång i mitten på december.

Störst i landet
Ambitionerna överträffades med råge och Norrlandslägret utvecklades till ett av Sveriges fyra större
träningsläger.
- Tillsammans med Stockholms Karateklubbs Sommarläger, Östersund Budo Kais Påskläger och

Göteborgs Karate Kais Marathonläger är vi nu med Norrlandslägret störst i landet, konstaterar en
mycket nöjd Sempai Nordström.

- Vår lilla klubb i norr fick besök av karateutövare från Köpenhamn i söder till Luleå i norr och det känns
oerhört kul. Det har vi naturligtvis våra Shihans att tacka för. Utan dem skulle det aldrig ha gått så här
bra för oss, fortsätter Micke.

Tio svartbälten i Skellefteå
Undertecknad var tvungen att sätta sig ned i
omklädningsrummet på Eddahallen- B en kort
stund på lördagsmorgonen och bara njuta av åsy-
nen av de tio svartbältesgraderade utövarna. Tan-
ken svindlar, hur många timmars träning, uppoff-
ringar och svett ligger bakom dessa svarta bälten?
Tio dan graderade Kyokushin utövare i Skellefteå,
en historisk händelse i sig.



Skulle du vilja se matcherna från årets individuella RM? Eller vill du kanske se dem
igen? Då har du chansen nu! En video film från tävlingarna kan du köpa för endast 200:-
Sätt in pengarna på Pg 41 12 48-3 (Fredrik Eriksson) och skriv ditt namn, adress och
vilken klubb du tillhör på talongen så trillar det ner en film i din brevlåda efter 1-2 veckor!

Exotiskt älggryta
På lördagskvällen anordnades den obligatoriska, gemensamma middagen för alla deltagarna. Älgskavs-
gryta med kokt ris, kokt korn, lingonsylt, vitkålssallad, �Kåge kääkurn�,- ett ljusugnsbröd berömt för sin
hårdhet, och Västerbottenost stod på menyn. Exotiskt och bra för våra danska och �sörländska� vänner.

Nya bältesgrader
Sex Skellefteå Karatekas genomförde mycket bra bältesgraderingar på
söndagsmorgonen.

Det som är anmärkningsvärt är att vi nu kan stoltsera med två stycken nya
brunbältes grader i klubben i och med att Johan Holmberg och Elenor Nygren
framgångsrikt erhöll graden 2kyu. Även det en historisk händelse.
Skellefteåklubben har nu inte mindre än tre brunbälten, Johan och Ella samt
Thomas Fauk från Stockholm och en svartbältes medlem, Sempai Micke. Det är
stort för en Kyokushin Karateklubb på en så pass liten ort som Skellefteå.

Det är väldigt glädjande att se att Skellefteå Kyokushin Karateklubb växer, både
på bredden och att toppen vässas ytterligare. Micke Nordströms lyckade
svartbältesgradering 1999 var en enorm sporre för oss alla på klubben.

Beröm
Skellefteå Kyokushin Karate fick mycket beröm för träningslägret av Shihan Collins och Shihan Söderkvist.
Efter söndagens sista träningspass fick Skellefteåklubben stående ovationer och långa värmande applåder.
De applåderna är lika mycket era som deltog på lägret. Tack för att ni kom till oss och gjorde
Norrlandslägret 2001 till ett så lyckat läger, utan er medverkan skulle vi inte kunna genomföra lägret!

Ett stort tack till Shihan Collins och Shihan Söderkvist, utan ert engagemang skulle Kyokushin Karate över
huvudtaget inte vara vad det är idag!

Nästa år?
Nästa år ses vi på Edda- B igen!

Från oss alla, till er alla: en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Domo arigato
Sayonara

Tony Asserholt
Skellefteå Kyokushin Karate

Uttagning till EM

Uttagningar till EM som kommer att gå av stapeln i maj 2002 (plats och datum ej
fastställt) sker vid squad-träningen lördagen den 16 februari 2002 i Stockholms
Kyokushins dojo på Södermannagatan 5 (T-Medborgarplatsen). Beräknad tid 11.00 �
15.00. Även de som inte aspirerar på en plats till EM är välkomna att komma och träna.
Ta chansen till bra träning och kanske lite tips och idéer för att vidare kunna utveckla
träningen. Vid frågor, kontakta sensei Jones via mail (stephen@aquarena.nu).

Skulle du vilja ha en kopia av
lägerkortet? Eller vill du kanske
ha en videofilm som minne från
Norrlandslägret? Kontakta senpai
Micke Nordström via e-mail
micke.nordstrom@swipnet.se.
Glömde du kvar något i Skellef-
teå som du skulle vilja ha till-
baka? Kontakta senpai Micke!



WELSH  OPEN  2001  RESULTS

JUNIOR KYOKUSHIN KUMITE
CAT 1 (Under 50kgs)

1. ALAN TAME PENCOED
2. DARREN DREW JITSUSHINKAI
3. ANEURIN HUGHES PONTLLANFRAITH

CAT 2  (Over 50 kgs)
1. IAN PHILLIPS PONTYPRIDD
2. KIRSTY JENKINS PONTYPRIDD
3. STEVEN DREW JITSUSHINKAI

CADETS (16/17 years)
1. GUILLAME LOTTE TAMASHIN DOJO
2. ALAN CHATTERTON HARINGEY
3. ALED WIDNER PENCOED

KNOCKDOWN
LADIES OPEN-WEIGHT

1. JULIE MATTHEWS HARINGEY
2. MARIA BRICKWOOD, WESTCROFT
3. CARIN NAUTA HOLLAND

MEN�S LIGHT �WEIGHT
1. KIM HOLM HARINGEY
2. KLAY HOWELLS NEWPORT
3. SERGEI RITTER GERMANY

MEN�S MIDDLE -WEIGHT
1. SEBASTIEN DHORME, TAMASHI

DOJO
2. JOHNNY DESMEDT FRANCE
3. TONY BANDURA HARINGEY

MEN�S HEAVY-WEIGHT
1. BLENNO RASMUSSEN DENMARK
2. KRISTOFFER BRIENDAL DENMARK
3. PAUL TRAVIS KOKORA DOJO

FASTEST KNOCKDOWN:
 MEL HOWELLS, NEWPORT

BEST TECHNIQUE:
TONY BANDURA, HARINGEY

Vet ni hur långt det är till Skellefteå? Det visste
inte jag heller men det är både långt dit och
mörkt när man kommer fram. Hur det nu än var
så tog jag flyget upp från Göteborg, döm om min
förvåning, i Stockholm är det idel kända ansikten.
Uppsala och Oyama också ute på äventyr. Detta
kommer att bli en kanon helg. Väl uppe i
Skellefteå fick vi guidning till hotell, skolor och
vart vi nu skulle sova. Johan hjälpte oss så att vi
inte skulle bli tagna av någon isbjörn. På
flygbussen in till stan fick vi se statyn, har ni
inget att göra en dag, dra till Skellefteå och kolla
in statyn på torget!!! Efter en kort inkvartering
började det som vi hade kommit dit för:
NORRLANDSLÄGRET, vi var ca 60 stycken
glada karatekas som samlats för detta
evenemang. Nu låg det 7 stenhårda karatepass
framför oss. Spänningen var olidlig. Under
fantastisk ledning av Shihan Collins och Shihan
Söderkvist visste vi vad vi hette och vad vi inte
kunde. Det är nog ingen bra ide att bara åka på
läger, man får ont i benen. Vi blev inför många av
passen indelade i grupper efter grader, detta gav
oss utrymme att utveckla våra färdigheter och
Shihans möjlighet att se våra brister. Det är
karaktärsdanande att träna karate, framförallt
Kyokushin. Hur de hinner med att se allt, det är
fortfarande för mig en gåta. På lördagkvällen åkte
vi ut till en liten stuga vid havet där hade
Skellefteå kyokushin, förutom att arrangera ett
bra läger, lagat älggryta till alla. Det fanns till och
med vegetariskt till oss som anser att älgarna
kan få gå i skogen. Efter maten var vi fyra glada
laxar som åkte in till stan för att dansa, man
måste ju gå på lokal. Av någon anledning (tänker
inte nämna vilken, Sempai Amir) hamnade vi på
Stadshotellet, men det gick bra det med. Vi
dansade till långt in på små timmarna. Söndagen
bjöd på graderingar, ett stort grattis till alla er
som klarade er. Helt plötsligt tog det slut, det var
dags att åka hem, det var JÄTTE tråkigt. Att
återigen skiljas från nära och kära för att inte ses
förrän om jättelänge. Nä fy, mer läger åt folket!
Alternativt köper vi ett stort hus i Örebro och
flyttar dit allihop, då slipper jag att skiljas från
Kyokushinfamiljen.

Stort Ozu och tack till alla er alla som gjorde
lägret till det oförglömliga minnet det blivit. Nästa
år blir vi kanske ännu fler?
Sempai NINA

Ni glömmer väl inte att betala in medlemsavgifterna för år 2002?
Årsavgift för seniorer (över 15 år): 50:-
Årsavgift för juniorer (under 15 år): 40:-
Graderingsavgifterna som ska betalas in till SKK är 50:- för seniorer, 25:- för juniorer.
Överskjutande kostnad bestämmer respektive klubb, dock ej mer än max 100:- för en
gradering!



Seminarium/Träningsläger
Oyama Karate Kai, 16-17 november 2001

Ett mycket givande och lyckat  seminarium hölls på fredagkvällen av klubbens grundare
tillika hedersordförande i Oyama Karate Kai, Sensei Marshall McDonagh. Seminariet gav
ett historiskt perspektiv över våran stil, Kyokushinkai, där Marshall utifrån ett för
seminariet tillverkat kompendium (som delades ut till seminariedeltagarna) berättade om
Kyokushinkais historia, Sosai och sina egna upplevelser under sin tid i Japan. Marshall
hade som vanligt förberett seminariet noga och även tagit med sig det mesta i bokväg
som skrivits om Kyokushinkai. Seminariedeltagarna fick sjäva bläddra i litteraturen som
bl. a innehöll Sosai´s �What is karate�, �This is karate� och �Advanced Karate�, alla från
första upplagan och är sosais personliga gåvor till Marshall. Seminariet varvades med
filmsnuttar där deltagarna bla kunde se en mycket tidig upplaga av Tensho (utförd av
Sosai). Avslutningsvis visades en presentationsfilm om Seidokan som är den stil som
grundades av Shihan Tadashi Nakamura.

På Lördagsmorgonen hölls ett träningspass i Hagaparken. En speciell plats vid slottruinerna har fungerat som
utomhusdojo för Oyama Karate Kai under de 32 år som klubben funnits till. Detta morgonpass tränades
Taikiken och Yiquan, den art som Marshall numera tränar. Sensei Marshall är högt graderad i dessa två
system med Kinesisk härkomst och ingick i �The Taikiken group� som leddes av grundaren till Taikiken, Sensei
Kenichi Sawai. Sawai Sensei var en av Sosais personliga rådgivare och Taikiken, som är en av Kyokushinkais
rötter, har givit vår stil dess cirkulära karaktäristika. Shuto mawashi uke är t.ex. en teknik som direkt kan
härledas till Taikiken.

Sista passet på Lördag eftermiddag var ett träningspass i Kyokushinkai som leddes av Sempai Lars Sjöberg
med Shihan Mikael Söderkvist och Sensei Marshall McDonagh som expertpanel. Mycket intressanta per-
spektiv projicerades på detta pass då Sensei Marshall (som representerade den äldre generationen) förkla-
rade principer och bunkais i olika tekniker. Shihan Söderkvist fick förklara och motivera olika ändringar som
Kyokushinkai genomgått den senaste tiden. Lägret avslutades med ett tacktal från Sensei Marshall till klub-
ben och sina elever Shihan Söderkvist, Sempai Sjöberg och Peter Eriksson för att de för ett Budoarv vidare.
// Sempai Lars Sjöberg, Oyama Karate Kai

�

Master Cup 25 November 2001

I årets Master Cup i Solna hallen representerades kyokushin av Lukas Bobekeur och Oscar Otteborn.
Lukas fick möta Chafic Dalle från (Shaolin kung fu). Oscar fick efter återbud från Roman Lavija, möta
rutinerade Marcus Thorén (7 SM-guld i Taekwondo).

Lukas var den första av de två  på mattan. De båda tävlande började lite trevande, och efter ca 30 sekunder
gick de i clinch, Chafic Dalle försökte då kroka benet på Lukas för att fälla honom. Oturligt och tråkigt nog
fastande Lukas fot  i mattan varvid knäet vreds ur led i fallet bakåt. De flesta trodde naturligtvis att matchen
var över, men Lukas vägrade att ge upp, och fortsatte tappert kampen. Men efter att knäet åkt ur led
ytterligare 2 ggr, fanns det ingen chans att Lukas skulle kunna slutföra matchen, och han fann det klokast i
att ge upp. Vi får väl hoppas att knäet läker ihop fint så det inte blir någon längre bortavaro från träning och
tävling för Lukas. Han gjorde i alla fall en mycket tapper insats, och visade att en kyokushin karateka inte
ger upp i första taget.

Några matcher senare var det då dax för Oscar. Han var även med ifjol, då han knockade sin motståndare
med en low-kick efter 60 sek. Oscars stenhårda kickar var därför mycket omtalade och fruktade.
Motståndare var Marcus Thorén, Sveriges kanske mest meriterade Taekwondo utövare. I början av matchen
fick Marcus några poäng för sina höga sparkar. När Oscar försökte komma Marcus in på kroppen gick han i
clinch, och vid 2 tillfällen tappade Oscar sin lins. Detta störde honom naturligtvis rejält. Efter en stund
började dock Oscar ta kommandot i matchen. Med sina hårda slag och sparkar tröttade han ut sin
motståndare totalt. I sista ronden såg det ut som om  Marcus inte ville fightas mera, och många tyckte nog
att han borde ha blivit diskad p.g.a. alltför många mattflykter. Till nackdel för Oscar, får man inte några
poäng för low-kicks enligt de regler som gäller i Master Cup. Marcus Thorén hade samlat mer poäng, och
vann därför matchen. En stark  insats av Oscar dock - en rond till hade hans motståndare aldrig klarat.
Marcus  var totalt utpumpad, och enligt ryktena var han tvungen att kräkas efter matchen.
//Ingemar Hultqvist, Stockholm Kyokushin



Resultat All Japan 2001
1) Suzuki Kunihiro
2) Shinpo Tomo
3) Tsukagoshi Takayaki
4) Koizumi Hideaki
5) Sato Takahiro
6) Takesawa Tsuyoshi
7) Sakamoto Shinji
8) Suzuki Katuya

Fighting spirit: Hirayama Ryutaro
Bästa teknik: Horiike Norihisa
Tameshiwari: Aisaka Yuichiro (21 st)
Oyama-utmärkelsen: Shinpo Tomo

Teknikseminarium och årsmöte
hålls i år i Örebro med Örebro Karate-
förening som värdklubb. Helgen 23 - 24
februari är det dags, och årsmötet kom-
mer att hållas på lördagens eftermiddag.
Mer detaljerat schema kommer i nästa
SKK-info.

BANZAI 30 ÅR

 Lördagen den 24 november firade klubben sitt 30-års jubileum. Sedan Sensei Dan Larsson en
gång startade klubben, har det hänt otroligt mycket. Tusentals elever har passerat revy. Festen
blev en braksuccé på många sätt. Många gäster kom och bland dom speciellt inbjudna syntes
bl.a sensei Attila Meszaros som var Dans första tränare. Vidare fanns där Shihan Howard
Collins, Sensei Marshall McDonagh och Sensei Lloyd Payne från kyokushin och massor med
andra prominenta gäster som har stor betydelse för Budo i Sverige. Det bjöds på uppvisningar
av våra inhyrda klubbar som; Iaido, Aikido, Jiujitsu, Kick�n Punch, Bagfighting och Taxigruppen
(självförsvar). Taxigruppen stod för en hel del humor. Middagen bestod av en mängd läckerheter
från västkusten och gjorde succé. Under middagen hölls en hel del tal och hyllningar av de
speciellt inbjudna gästerna. Det längsta och roligaste talet hölls av Shingo Ohgami från Samurai
Dojo. Under femton minuter berättade han massor av händelser och minnen från den första
tiden i Göteborg. Han gick i polymik med Attila och publiken skrattade hejdlöst hela tiden. Efter
middagen var det dags för underhållning igen. Denna gång var det en �modeuppvisning�. Där
fanns både Banzai-overaller genom tiderna representerade, men också en hel del spektakulära
versioner på diverse fantasi-gi. Modeuppvisningen avslutades med �musikalisk�(?) underhållning,
då Sensei Mikael och Sempai Magnus framförde Banzai Rap. Det var avslutningen på middagen
och med en klump i halsen tackade Sensei Dan Larsson för allt fantastiskt arbete av
medlemmarna samt den enorma uppvaktningen från samtliga gäster. Innan dansen började
framförde Kristina och Torbjörn sin professionella dansuppvisning till allas stora förtjusning. Efter
all planerad underhållning så var det fritt fram att mingla med varandra. Detta gjordes ända fram
till småtimmarna.

Klubben har efteråt fått ett överväldigande beröm för alla arrangemang och tackar härmed alla
gäster för en enormt trivsam kväll.

Vid pennan
Sensei Dan Larsson
Sempai Magnus Hansen

                Läs mer om festen på nästa sida!



BANZAI 30 ÅR

För er som inte hade möjligheten att deltaga i denna fantastiskt välorganiserade ÅRETS fest, en
kort resumé.

På något vis hamnade jag i delar av förarbetet inför festen, som utomstående gick det inte att
undgå att märka den febrila aktivitet och nervösa förväntningarna i kaféet. �Alla� på
Banzai karate var involverade i detta jätteprojekt. 120 förbeställningar på maten. Vart skulle alla
sitta? Vem skall duka? Vem gör maten? Sempai Annika, är du färdig med utställningen? Hur skall
alla få plats och kolla på uppvisningen? Rummet surrade av frågor, den enda som behöll lugnet
var Sensei Dan, efter år av träning inom Kyokushin förstod han att allt löser sig. Nåväl när
klockan var slagen började gästerna att anlända, och vilka gäster sen. Ojojoj ALLA inom
kyokushin var där, 30 år är en lång tid så det var många kära återseenden. För första gången i
mitt liv har samtliga gäster kommit på utsatt tid, det är Kyokushin det. Samtliga gäster bjöds på
ett välkomstbål och lite mingel. Vid halv sju tiden var det dags att få 120 festklädda deltagare upp
för trappan, ta av sig skorna och gå in i den övre dojon. Där hade Sensei Mikael och Sempai
Magnus satt ihop en kort men intensiv uppvisning för att visa på bredden och variationen i huset.
Det finns sju olika intressegrupper i huset. Jag tänker inte ens försöka stava till dem, det tog mig
tre åt att kunna stava till kyokushin. Jaja det var män som kastade varandra, några slog en säck
eller varandra, det var män som hade svärd och andra åkte taxi. Den enda kvinnliga fägringen
stod Sempai Annika, Anna Claesson och jag själv för. Vi visade Kick´n´punch. Efter en kort och
dynamisk uppvisning gick alla gäster ner till middagen, med inspiration från Västkusten, som
hade dukats fram. Nu skulle det hållas tal. Jag säger bara det vilka tal, ni skulle varit med. Det
var fantastiskt att höra om Kyokushins uppkomst i Sverige, lägren i Ungern, tävlingarna. Det var
en fröjd för oss som inte har tränat så länge och alla andra. Skrattsalvorna rullade runt i dojon.
Banzai hade verkligen fått till en kanon stämning. För att få lite variation under middagen bjöds vi
på en modevisning. Träningsoveraller från Banzai´s tidiga början. Vem som hittat dem och i vilket
skåp är för mig en gåta. Lagom till kaffet kom det två rappare ner för trappan, hela utstyrseln den
ena med med huvtröja, hängande brallor och spretande fingrar och en mun som sa YO MAN
och den andra med stort svart hår, hängande både brallor och t-shirt. Vad var nu detta? Så klart,
Sensei Mikael och Sempai Magnus hade satt ihop en schysst rapplåt med utgångspunkt från
Kyokushin karate. Jublet ville aldrig lägga sig. För att ge plats åt danssugna festdeltagare
tömdes dojon på folk och allt städades undan. Otroligt effektiv personal, det måste vara
karaktärsdanande att träna Kyokushin. Klockan 22.00 var det dags för efterinsläpp och alla
ungdomar och andra som ville komma in var välkomna. Vad som hände? Det tänker jag inte
berätta, men jag kom hem klockan 05.00.

Tack Banzai för en FANTASTISK fest.
              Kramar och OSU SEMPAI NINA

Det lackar mot jul med en rasande fart. Det råder febril aktivitet även på
klubbarna runt om i landet, med alla graderingar som ska hinnas med innan
jul. Även på SKK-infots miniatyr redaktion är det fullt upp. Ett stort tack till alla
som bidragit med artiklar och uppslag under året! Jag hade aldrig klarat
detta själv, så samtidigt får jag passa på att be om ursäkt för allt tjatande...
Jag hoppas att ni, liksom jag, ser fram emot ett nytt år där vi med spänning
ser fram emot nästa individuella RM där de nya reglerna implementeras
liksom vad satsningen med klubbledarträffarna kan ge. Väl mött år 2002!

//Osu, Lotta



Huskvarna Kyokushin Karate 20 år

Jag kommer ihåg när jag fyllde 20 år. Du vet, det där magiska talet när
man förväntas bli vuxen, får handla på systemet och så. Jo det var en rik-
tigt fin dag det. Men hur är det när en klubb fyller 20? Jag menar, blir den
också vuxen då? Den 17 november i år firade i alla fall vår kära klubb,
Huskvarna Kyokushin Karate sin 20 års dag och på något sätt kändes det
som om vi alla växte lite.

Till en 20 års kalas duger det inte att bjuda på saft och bullar utan det krävs pompa och ståt, en
kväll för alla att minnas. Då duger inget mindre än en tre rätters middag ute på en fin krog, upp-
följt att en rejäl fest. Så det var bara att skrida till verket.

Under klubbens 20 år har många katatekas fostrats, några syns med jämna mellanrum nere i
dojon, andra mer sporadiskt. Det kändes viktigt att få med så många nya och gamla medlem-
mar som möjligt. Som blåbälte var det var det kul att för första gången se några av de ansikten
som man hört så många historier om bland de ansikten som utgör klubben idag. En härlig
blandning av gammalt och nytt som båda är så viktiga för varandra.

Kvällen började på en av Jönköpings krogar, Twin City där det hade dukats trerätters åt de ca
50 gästerna. Under middagen hölls inspirerande tal och minnen från svunna tiders äventyr fick
liv igen. Lotteri med priser som t-shirtar från gamla läger som du glömt att du minns var en
annan uppskattad tilldragelse. Efter en mycket smaklig måltid väntade två bussar som skulle
ta oss ut till obestämd ort där festen skulle fortsätta.

Efter en kvarts resa kom vi fram till målet. En gammal fin orienteringsstuga, mitt ute i ingen-
stans. Det var så långt ute i ödeskogen att bussarna inte kunde köra ända fram. Mörkret låg
tätt omkring oss som vi klev av bussen, men snart syntes ljuskällor på avstånd och en lång
stig upplyst med marschaller ledde oss fram till stugan. Hur mysigt som helst.

Väl inne och efter lite mingel samlades alla framför en stor vit du där minnena åter florerade i
form av bilder som plockats fram ur mörka bortglömda vrår. Sen var det dags för partaj! Baren
hade fullt upp att sprida förfriskningar och på scenen spelade det suveräna rockbandet the
Rubber Band. Dans och skratt in i småtimmarna. Värt att nämnas är att Sensei Jonas vann
jubileumsupplagan av Mr tvättbräda och aldrig har väl någon blivit så lycklig över den utmärkel-
sen. Tack Jonas, du var verkligen värd priset. Så visst blev det en kväll väl värd att minnas, på
alla sätt. Se redan fram emot 30-års kalaset! Ni är då alla hjärtligt välkoma!

Osu!
Panagiota Likidou

Huskvarna Kyokushin Karate



Låt oss veta vad som är på gång hos er!

Kalendarium

2001
December
8-9 december Barnläger, distrikt Södra Norr. Mer

info via klubbarna i Sundsvall och
Söråker.

15 december Regionträff Region Mitt, värd Linkö-
ping Kyokushin Center

15-16 dec Läger, Linköping Kyokushin Center.
Instruktör shihan Håkan Nygren.
Mer info ges av senpai Johan
Dietrichson 013-105963, 070-3607516

2002
Januari
Januari Squadläger, Östersund

Klubbledarträff Södra Norr
Januari Squadträning, Stockholm
25-27 jan Danska Vinterlägret (se tidigare

inbjudan)
Februari
16 februari Squaduttagning inför EM 2002.
16 februari French Open, Douvrin. Godkän-

nande för tävling genom sensei
Jones, anmälan via shihan Söder-
kvist

23-24 Feb Teknikseminarium och årsmöte,
Örebro

Mars
16 mars Karatesektionens årsmöte
17 mars Svenska Budoförbundets årsmöte
22-24 mars Belgium Training Camp för shihan

Midori, shihan Michel, sensei
Satoshi, sensei Sigvaldason. Mer
info ges av shihan Söderkvist

29-31 mars Påskläger, Östersund
Maj
4 maj Individuella RM, Umeå.

Mer info kommer
November
29 nov - 1 dec Norrlandslägret, Skellefteå

Informationsblad för
Swedish Karate
Kyokushinkai  utkommer ca
10 gånger per år. Texten i
infot reflekterar inte
nödvändigtvis Swedish
Karate Kyokushinkais
officiella hållning.
Redaktion
Lotta Kronåker,
0736-99 57 69,
0708-449501,
08-615 15 83
lottkron@algonet.se

Adress:
Box 12090, 402 41 Göteborg

Telefon:
 031-42 40 66

Internet:
www.kyokushin.se

Postgiro:
9 84 92-2

I nästa nummer...
... får du all informaton du

behöver inför vårens teknik-
seminarium och årsmötet

som kommer att hållas
helgen 23-24  mars. Läs
även vad som sades på

regionsträffen i Linköping-
och hur barnlägret i Norr-

land blev!

God Jul
och

Gott Nytt År


