
September 1999

Organ för Swedish Karate Kyokushinkai

INFO

Oyama Karate Kai 30 år

Svenskt guld i Wales Open!

Oskar Otterborn, t v, fick en hård
finalmatch innan det stod klart att guldet
var säkrat.

Oskar Otterborn från Stockholms
Kyokushin Karate vann Wales
Open och fick dessutom pris som
Bästa Fighter.

Efter den första omgångens W.O.
mötte Oskar en engelsman som
gick i mattan innan full matchtid
efter en low-kick.

Nästa motståndare var en hollän-
dare som även han gick i mattan
innan full tid, denna gång efter en
slagserie.

I finalen var det dags för en frans-
man. Den matchen var både jämn
och hård. Det var först under den
sista halvminuten av den andra
förlägnigen som Oskar kunde av-
göra genom sin bättre kondition
och vilja.
Tävlingen gick av stapeln den 11

september och efter återhämt-
ningen är det dags för
landslagsuttagningen inför VM i
Japan, i Örebro den 25 september.

Den 11 september firade Oyama
Karate Kai sitt 30-års jubileum.
Klubben är en av Sveriges äldsta
kyokushinklubbar och många av
dem som varit med och byggt upp
Kyokushinsverige hade samlats
för att fira.
Den främsta gästen var naturligt-
vis sensei McDonagh som grun-
dade föreningen och länge var
drivkraften. Med sig hade han
sensei Kallenbach och tillsammans
bjöd de på en uppvisning i
Taikiken.
Lars Sjöberg från Oyama hade lagt
ned ett enormt arbete på att samla
de som var med när det begav sig,
Shihan Nygren, Shihan Söderkvist,
Shihan Payne, sensei Meszaros och
sempai Larsson från Banzai var
några av alla dem som var där.
Det populäraste inslaget bland
uppvisningarna, den japanska
buffén, bildutställningen och all-
ting annat, var nog videorummet.

Sensei McDonagh hade
med sig en video med
gamla filmer från tidigt
70-tal. Att det inte fanns
något ljud och att kva-
liteten inte var den allra
bästa spelade ingen roll
för den grupp av grå-
nade gentlemen som
under några år så totalt
dominerade de svenska
karatetävlingarna och
det svenska landslaget.
Det är bara att hoppas
att klubben fortsätter
med den vilja och glöd
som har utmärkt den
under dessa första 30 år!

Oyamas grundare Sensei McDonagh hade med sig en unik
video med filmer från klubbens tidiga år.
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Styrelsen inom SKK har under flera år
diskuterat att skaffa en egen hemsida. I som-
ras blev den äntligen av. Henrik Jacobson
från Skövde Karate Kai är tills vidare
webmaster så har ni frågor/ synpunkter så
kontakta gärna honom (skk@artech.se).

Som ni vet har vi, som många andra ide-
ella organsisationer, svårt med det ekono-
miska. Vi slöt ett avtal med SBI där SKK får
10 % av all försäljning till er medlems-
klubbar. Glöm därför inte bort att nämna att
ni köper via oss.

Vi har också skaffat fram bra produkter
via APROPÅ vilka kan beställas via kansliet
eller direkt från hemsidan. Klubbar får 10 %
rabatt på varor (förutom pass, diplom  o dyl).
Alla bäckar små bidrar till en bra grund för
bra verksamhet.

Vi har under hösten diskuterat att arrang-
era regionalträningar i kata. Shihan Michael
Söderkvist återkommer mer om detta i se-
nare info. Vi har också pratat om att arrang-
era klubbledarträffar på regionsnivå. Detta
kommer att tas upp med er klubbledare på
Lag-RMet i Skövde under oktober.

Ha en inspirerande höst

Osu!

Ordförande har ordet...
EKOs KONGRESS 1999
29 maj i Köpenhamn,Danmark

Michael Söderkvist
SKK Country Representative

Virpi Alajarva
SKK Ordförande

EKO’s ekonomi är det största bekymret. Dels för att
alla länder inte gör rätt för sig dels för att verksamhe-
ten är större än möjligheterna till inkomster. Det be-
tonades hur synnerligen viktigt det är att betala med-
lemsavgifterna.
Styrelsen fick ansvarfrihet för den givna redovis-
ningen trots att revisorerna inte gjort sitt jobb på ett
tillfredställande sätt.
Två nya kommitter presenterades.
Domarkommitte Kumite: Ordf Jan Bulow, Wolfgang
Peach, Alexander Goncharenco.
Domarkommitte Kata: Ordf Furko Kalman, Jesus Ta-
lan.
Katakurser fortsätter Shihan Collins att genomföra.
En lång diskussion följde om situationen i Japan och
möjligheterna för Europa att hjälpa IKO till en
internationel registrering av förbundet. Det beslöts att
satts ca 5000 SFr till att låta Sweitziska advokater titta
på möjligheterna.
Turkiet och Finland valdes in på prövoår. Lettland
valdes efter prövoår in som ordinarie medlem i EKO.
Västra Ryssland vill bli med i EKO men det stoppas
av IKO och EKO stadgar om regionsindelning. Det
verkar vara mycket svårt för Ryssland att samsas i ett
förbund.
Från och med nu så kan värdlandet för ett EM ha en
extra fighter i varje klass (som på VM).
Nya juniortävlingar är på gång. Ungern arrangerar
EM för juniorer i höst. Rumänien arrangerar ev Ju-
nior EM 2000.
Juniorregler:
16-17 år (födlesdag räknas), minst 6 kyu, Pojkar -60, -
70, +70 kg, Flickor -50, -60 +60 kg.
Huvudskydd, Benskydd, Kyokushin-regler men utan
kock-out mot huvudet (waza-ari vid träff).
Från 2001 ska alla länder använda de blå Europa pas-
sen från 10 kyu.
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Tävlingsregler för Lag-RM
Kyokushin Kumite HERRAR
Laget ska bestå av 3 tävlande och max 2 reserver.
Deltagarna ska vara 18 år fyllda och inneha lägst 8
kyu.
De 3 tävlande ska väga in i var sin viktklass. -70 kg,
-80 kg, +80 kg.
Därefter möter de sina motståndaren i respektive vikt-
klasser ur motståndarlaget.
Lättare tävlande kan tävla i högre viktklass. Vid oav-
gjort i sådan match vinner den lättare vid 10 kg vikt
skillnad.
Reserverna deltar på samma villkor som ordinarie
tävlande (M.a.o. kan en LV:s reserv ersätta tex LV och
MV, en MV:s reserv kan ersätta MV och TV medan
en TV:s reserv bara kan ersätta TV).

Kyokushin Kumite DAMER
Laget ska bestå av 3 tävlande och max 2 reserver.
Deltagarna ska  vara 18 år fyllda och inneha lägst 8
kyu.
Vid oavgjord match vinner den lättare vid 5 kg:s vikt-
skillnad.

WKF (FMK) Kumite
Både HERR- och DAM-klassen har lag med 3 tävlande
och max 2 reserver. Deltagarna ska vara 16 år fyllda.

Kata DAMER och HERRAR
Deltagare ska vara 12 år fyllda. Tävlande gör 2, vid
max 16st tävlande, eller 3, vid fler än 16 tävlande,
kator efter eget val. Bedömning i 20 bedömningssteg
(tex mellan 7.0 och 9.0).

Jaha, och hur gick det med...
11-14 augusti Kick-off läger i Stockholm

Shihan Collins, Shihan Fitkin och Shihan Payne såg
till att det blev ett riktigt toppenläger. De dryga 30-
talet deltagarna kom från hela landet. Lägret avsluta-
des med Dan-graderingar och vi kan gratulera Petra
Glisic från Göteborgs Karate Kai  till hennes nya
Shodan grad, OSU!

Samtidigt vill vi gratulera sensei Mikael Andersson
från Banzai Karate Kai, till den Sandan grad han er-
övrade i samband med påsklägret.

20-22 augusti Barn/Ungdomsläger i Åkulla
Enligt uppgift var det ett mycket uppskattat läger.

21-22 augusti Barn/ungdomsläger i Stockholm
Enligt uppgift var det ett mycket uppskattat läger.

4 september  Karatens dag
Det förekom lite olika aktiviteter runt om i landet. I

Stockholm passade de till exempel på att inviga sin
nya dojo.

11 september squadträning Re-
gion Öst
 Tiotalet utövare kom till Stock-

holms dojo för att ta del av Shihan
Paynes träning.

11 september Oyama Karate Kai 30 år

Läs mer om detta på första sidan.

11 september Squadträning Region Norr
För första gången på mycket länge arrangerade SKK

en squadträning i kata, under ledning av sempai
Waessman från Östersund. Samtidigt hölls det
kumiteträningen, under ledning av sempai Isberg, och
det fungerade riktigt bra.  Tyvärr var det endast ett
tiotal deltagare som tagit sig till Härnösand för att
träna och inspireras.

11 september Wales Open.
Se notisen på första sidan.



Skriv eller ring till kansliet om vad som är på gång hos er!

Kalendarium
1999

25 september Nationell uttagning inför VM i Japan
i Örebro.

25 september Kyokushins Europamästerskap för
juniorer (födda 81 eller 82) i Ungern.

25-26 sep Internationellt läger i Frankrike un-
der bland annat Shihan Heat.

28 september SKKs styrelsemöte.
9 oktober Kyokushin Cup i Örebro.
10 oktober Deadline för nästa info.
16 oktober Region Öst har squadträning i Upp-

sala.
30 oktober SKKs RM för lag och i kata, Skövde.
13 november Region Öst har squadträning hos

Stockholms Kyokushin Karate.
13-14 nov Shihan Collins gästinstruerar hos

Uppsala Kyokushin.
27 november Region Väst har squadträning i Kristi-

nehamn.
4-5 december Kyokushin VM i Japan.
31 december Millennieskifte.

2000
Februari SKKs årsmöte med Teknik-

seminarium.
21-23 april Påskläger i Östersund.
Maj Kyokushin EM, Litauen.
13 maj SKKs individuella RM i Umeå,

Universitetshallen (IKSU).
Höst Lag och Kata RM, Huskvarna.
Novemver Champions League, Litauen.

2001
23 juni World Cup, Ungern.
November Kyokushin EM i Spanien.

SMÅTT&GOTT SMÅTT&GOTT SMÅTT&GOTT

Sundsvall har lagt till lite till sitt namn och heter nu-
mera Sundsvall Kyokushin Karate Nygren Dojo.

www.kyokushin.se

Efter många och långa turer har så förbundet en egen
internetdomän. Där kan alla medlemsföreningar, för
en mindre avgift, lägga upp en egen sida med egen
login och e-post adress.

Skellefteå Karate Klubb har en hemsida på adres-
sen: www.skelleftea.se/forening/karate

Virpi Alajarva kommer att avgå som SKKs ordfö-
rande under hösten på grund av utlandsflytt.

SKKs kassör Reine Rosén har ny e-postadress:
reine.rosen@telia.se

Varför är det en tom ruta un-
der ”Ordföranden har or-
det...”?

Därför att:
a) det kom en gosig katt
b) kaffekoppen välte
c) ingen hör av sig till redax

Gissa rätt svar, klistra på ett
frimärke och skicka med nå-
got trevligt om just DIN
klubb till redaktionen!

Fina priser!

Till exempel sidan  www.kyokushin.se/skovde med
e-post adressen skovde@kyokushin.se.
För ytterligare information, kontakta webansvarige
via skk@artech.se.


