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Swedish Karate Kyokushinkai

TEKNISKT
SEMINARIUM
19-20

FEBRUARI I

GÖTEBORG

Seminariet kommer att hållas i Göteborgs Karate Kais lokaler med adressen Gamla Sessanterminalen, tel 03142 43 04.

PROGRAM TK-SEMINARIUM
Lördag 19 februari
10:30
Samling. Kaffe i Cafeterian.
11:00 -11:30Inledning och information.Det senaste
från Japan.
11:30-13:00 Preparationspass inför Dan-gradering,
med personlig feedback, i dojon.
Utvärdering och tillämpning av Juniorgraderingsbestämmelserna i Caffeterian.
13:00-14:00 Lunch.
14:00-15:00 Att gradera! Hur ska bedömning ske?
15:00-15:30 Fikapaus.
15:30
SKK Årsmöte.
19:00
Förhoppningsvis gemensam middag.
Söndag 20 februari
09:00-12:00 Viktiga punkter i Kihon-Idogeiko-Kata.
Nytt från TK-Seminariet i Tokyo.
12:00-13:00 Lunch.
13:00-14:30 Mera teknik och Kata samt Bunkai.

Swedish Karate Kyokushinkai

ÅRSMÖTE

LÖRDAG 19

FEBURARI KL

15.30

GÖTEBORGS KARATE KAIS DOJO,
GAMLA SESSANTERMINALEN
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DAGORDNING
Mötets öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Mötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse för 1999
Styrelsens förvaltningsberättelse för 1999
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1999
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 1999
Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2001
Fastställande av budget och verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2000
Val av
a) Ordförande för 2 år
b) Sekreterare för 1 år
c) Kassör för 1 år
d) Två stycken ledamöter för 1 år
e) En styrelsesuppleant för 1 år
f) Två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år
g) Inval av nya klubbar
Inkomna motioner och styrelsens propositioner
RM
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

Välkomna!
Kom ihåg att föreningens medlemsavgift ska vara betald innan mötet för att
klubben ska ha rösträtt.

IKO GENERAL ASSAMBLY
6 DECEMBER 1999

Detta möte blev som tidigare General
Assambleis hektiskt, långt och komplicerat. Mötet hade föregotts av diverse
rykten som både infriades och var helt
gripna ur luften. Helt klart var att
Oyama Chiyako, Sosais änka hade lockats bort av Matsuis grupp. Hon kunde
allstå inte närvara varken vid tävlingarna eller vid GA. Denna politik verkar
minst sagt underlig men det är realpolitik på högsta nivå. Karate är långt bort
i detta samanhang.

För att göra en lång histroria kort så beslöt mötet till sist att anta de nya föreslagna stadgarna men att de ska gälla först
från 2001 efter mötet vid World cup i Budapest. En kompromiss som juridiskt är
oklar om vilka konsekvenser det får.

Till mötesordförande valdes Michael Vedel från Holland. Han har en del erfarenhet av mötesteknik och
skulle väl ha kunnat vara ett bra val. Många länder är
väldigt orutinerade och osäkra på den demokratiska
processen. Det är ytterst viktigt att alla får tid att lära
sig arbetssätten. Så även om det kan tyckas att det är
långt kvar så är detta den rätta vägen tycker jag.
Efter mötets öppnande så konstaterades det att någon egentlig verksamhetsberättelse inte fanns att
tillgå. De ekonomiska redovisningen var av det mer
enklare slaget. De av organisationen valda revisorerna
Kusu och Söderkvist hade några jobbiga nätter före
mötet att göra revisionsberättelsen. I normala fall så
skulle inte revisorerna ha rekommenderat ansvarfrihet till styrelsen. Förutsättningarna var dock så att
vi valde att se det ljusa i situationen och söka utveckling i stället för att stjälpa organisationen. Vi måste
komma ihåg att detta är en av de ytterst få öppna demokratiska karateoganisationer i världen. Efter en
lång genomgång av ¨utvecklingsområden¨ så beslöt
dock mötet att ge styrelsen ansvarfrihet. Det hade inte
kommit fram något som tydde på oegentligheter.
Mötet hade accepterat att innan personvalen ta upp
frågan om stadgeändring för att kunna registrera IKO
i Schweiz som en idel organisation. Detta visade sig
vara mycket olyckligt. Det blev en 4 timmar lång diskussion. Ärendet var ett förslag från Schweiz om en
helt ny stadga som i säg nog är helt godtagbar. Tyvärr kunde inte den Schweiziska advokaten som drog
ärendet förklara vad som vi egentligen behövde ändra
i de nuvarande stadgarna för att de ska godtas. Att
registrera IKO i Japan är idag mycket svårt pga av de
rättegångfall som inte är avslutade. JKO hade dock
en plan hur det skulle kunna ske. Flera delegater ville
dock inte vänta på den processen. Speciellt Japan hade
svårt att ändra de gällande stadgarna. I praktiken
skulle då en maktförskjutning till deras nackdel ske.
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Så var det dags för personval. Bomben
som brast var att Nishida avgick som ordförande för IKO och lämnade även IKO.
Nu var inte många förvånad då han redan för ett år sedan avgått som ordförande för JKO. Mycket tråkigt tyckte många med rätta.
Hans motivering var att inom JKO så var han och
Sanpei inte överens om hur arbetet skulle vara organiserat. Nishida är mera av en ¨by the book¨ personlighet medan Sanpei är en ¨doer¨. Denna motsättning
har dock försvårat arbetet inom hela IKO under sista
året. Sanpei valdes då som ny ordförande för IKO med
Attila Meszaros (omval) och Shichinohe (nyval) som
vice ordföranden.
Här kommer resultatet av den långa debatten i mötets inledning in. Nu var klockan 2330 och lokalen
måste stängas. Några nyval av General Secretay och
revisorer hans aldrig med och de tidigare kvarstår på
sina poster. Många möten har jag varit på men detta
var ett av de ovanligare. Positivt är dock att alla kommer till tals och att det är stort engagemang att påverka IKO.
IKO TEKNISKT SEMINARIUM
Över 100 deltagare från hela världen tog det nya helrenoverade Olympic Villige i besiktning för ett tvådagars läger med Dan-graderingar som avslutning.
Seminariet täckte Kihon och Kata. Ingen Idogeiko tog
upp. Kihon leddes av tekniskt ansvarig i Japan
Yamada Shihan och Kobayashi Shihan. Kata visades
av Yui Shihan under ledning av Collins Shihan. Det
mesta är nu helt i harmoni och endast några mindre
ändringar genomfördes.
Rätt många ställde upp på graderingarna. Standarden var dock väsentligt högre denna gång jämfört
med förra VM:et. Inga svenskar deltog. För europa så
blev det 2 nya Shihan s från Spanien.

Michael Söderkvist

Country Representative

Informationsblad för Swedish Karate Kyokushinkai.
Utkommer 10 gånger per år.
Redaktör:
Fredrik Eriksson,
tel 018-257 857
cipher@algonet.se
Texten i infot reflekterar inte nödvändigtvis Swedish Karate Kyokushinkais officiella hållning.

Video från Kyokushins Världsmästerskap
Mikael A och Magnus H från Banzai var i Japan under VM och passade på att
videofilma de svenska deltagarna. Nu finns den videon att köpa! Videon innehåller samtliga svenska matcher och några klipp från invigning/uppvisning
och finalen. Filmen är ca 40 min lång och kostar 100:- + frakt och postförskottsavgift.
Idén med att sälja videon är att stödja våra tävlande ekonomiskt i tävlingssammanhang. SKK har i många år haft det tufft att få pengarna att räcka till
deltagande i internationella tävlingar. Överskottet från försäljningen, ca 70:per video, kommer att reserveras till resor för tävlande. Hoppas att du ställer
upp på idén och stödjer de tävlande samtidigt som du får en möjlighet att se
några godbitar från VM.
Samla ihop en hög beställningar från din klubb och skicka in en beställning
(frakt och postförskottsavgift läggs på varje beställning så ju fler filmer ni beställer samtidigt desto mindre blir det per film!) genom att sätta in pengarna på
postgiro 425 77 80-9. Glöm inte att skriva kontaktperson, adress och klubb på talongen!
PS Visst kan man köpa en video och sen låta kompisarna kopiera... Men då blir det inte mycket till stöd, eller hur? DS

Svenska Budoförbundets
SBFs Karatesektions

Årsmöte

25-26 mars i Stockholm
Sista helgen i mars håller Svenska Budoförbundet sina årsmöten. Efter att Virpi lämnat förbundet och flyttat
till Irland har SKK ingen direkt representant inom styrelsen eller andra organ, det är synd! Som en av Sveriges
största karatestilar borde vi finnas representerade inom det nationella förbundet.
Även om er klubb inte direkt kan närvara vid årsmöterna kan ni skicka dit era röster och påverka ändå! Med
i infot följer ett par fullmakter, låt någon ur styrelsen med teckningsrätt fylla i den och skicka den till Fredrik
Eriksson Djäknegatan 21, 754 23 Uppsala, eller ta med den till SKKs årsmöte i Göteborg.

Ett eget ex av
Kyokushin-info?
Nu har du chansen att få ditt alldeles egna exemplar
av Kyokushin-info direkt hem till datorn.
Det enda du behöver göra är att skriva ett litet e-postmeddelande till redaktionen med namn, klubb och
till vilken e-postadress som infot ska skickas. Sedan
är det bara att luta dig tillbaka i väntan på nästa utskick.
Infot kommer i pdf-format och det behövs en Acrobat
reader för att öppna det, finns att hämta på adressen
www.adobe.com.
Det finns lite vilda planer på att ge ut en lite längre Kyokushinskrift,
nästan i form av en tidning! Där skulle det finnas plats för dels lite
längre artiklar, reportage från och om klubbarna runt om i landet.
Men för att det ska fungera behövs det ordentligt med material, riktigt ordentligt med material.
Därför söker nu redaktionen kontakt med någon/några från varje
klubb som vill - alla kan! - vara med och arbeta lite för en rikstäckande Kyokushintidning! Slå på datorn och skicka ett litet ”hej” till
redaktionen!

SKK-Shopen
Kankustickers, röda
diameter 5 cm
Kalligrafisticker, blåa
höjd 9 cm
Kyokushinsticker, vit text längd 30 cm
Kyokushinsticker, vit text lägnd 70 cm
Nyckelring med kanku
diameter 4 cm
Stilmärke i blå brodyr
Diplom
SKK-pass
IKO-pass, obligatoriskt från 9:e Kyu,50:- + 2 passkort
Karatens Dag folder

Beställningar görs genom SKK:s kansli använd
telefon, post, e-post, internet etc
Kontaktpersoner är Margareta Johansson
SKK-kansli
c/o IF SKK, Box 920 61, 541 02 Skövde, Tel 0500-41 50 84
www.kyokushin.se
skk@artech.se

Betalning sker via postgiro 9 84 92-2.
DET ÄR 2 VECKORS LEVERANSTID!

Och hur gick det med...
10-11 december
Barn/junior-läger i
Örebro
I Budohuset på
Oskarsparken 11 i Örebro arrangerades ett teknikläger och
terminsavslutning med gradering
10-11 december 1999. De två dagarna innehöll tränigspass med
kihon, kata och kumite. Sempai
Luis De la Rosa och sempai George
Stankovic övervakade graderingen
av de 38 deltagarna.
Tidigare under året deltog några Deltagare och instruktörer på Örebros barn/junioravslutning i december.
från barn/juniorgruppen i de
juniorläger som arrangerats i Göteborg.
19 januari SKK styrelsemöte
Ett kort möte som i huvudsak diskuterade det kommande årsmötet, information om VM i Japan.
22 januari Träningslördag i Kristinehamn
Kristinehamn arrangerade en alldeles speciell
träningsdag för de runt 30 klubbmedlemmar som slutit upp. Under dagen hanns det med ett par långa och
intensiva kihon och katapass, med lunch och inspirerande karatefilmer som avbrott, innan det var dags
för en avslutande 15-manna fight. För att citera en av
instruktörerna ”De slet som djur”.
Efter stretch, dusch och vätskepåfyllning blev det
fler filmer och gemensam middag.
30 januari Masters Cup i Stockholm
Oskar Otteborn från Stockholms Kyokushin deltog
och gjorde en strålande match, ett par hårda gedan
mawashi och sedan var det över. Överlag var det bra
och sevärda matcher med många duktiga utövare från
en rad olika stilar och arter.

SMÅTT&GOTT SMÅTT&GOTT SMÅTT&GOTT

www.kyokushin.se
Kalendarium
2000
19-20 feburari Teknikseminarium och SKKs årsmöte
hos Göteborgs Karate Kai i Göteborg.
27 februari
Manusstopp för nästa SKK-info.
2-5 mars
Instruktörskurs Baer, Schweitz (alt 911 mars).
18 mars
Belgium Open.
25 mars
SBFs karatesektions årsmöte, Stockholm - har klubben ingen representant går det alltid att skicka en röstfullmakt till SKKs kansli.
26 mars
Svenska Budoförbundets årsmöte i
Stockholm.
15 april
Danish Open, Danmark.
21-23 april
Påskläger i Östersund.
18-22 maj
Kyokushin EM, Litauen.
13 maj
SKKs individuella RM i Umeå,
Universitetshallen (IKSU).
Höst
Lag och Kata RM, Huskvarna.
Novemver
Champions League, Litauen.

Shihan Collins har en ny internetadress. Den nya
adressen är www.shihancollins.com

2001

Göteborgs Karate Kai har också en ny internetadress
och ligger numera på www.gkksweden.com

23 juni
November

World Cup, Ungern.
Kyokushin EM i Spanien.

Umeå Karate Klubb har en hemsida på adressen
home.bip.net/miktor alternativt welcome.to/Umea_Karate

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

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
FULLMAKT

SVENSKA BUDOFÖRBUNDETS KARATESEKTIONS ÅRSMÖTE 2000
TEXTA ELLER SKRIV PÅ MASKIN!

Namn: _________________________________________________________________ att vid SBFs Karatesektions
årsmöte lördagen den 25 mars 2000 vara ombud för
Förening: ____________________________________________________________________________
SBF-nummer: ________________________________________

Distrikt: ______________________________

Antal röster enligt röstlängd: _________________________________________________________

Ansvarigs namnteckning: _________________________________________________________________

Ansvarigs namnförtydligande: _____________________________________________________________

Funktion inom föreningen: ________________________________________________________________

Ort och datum: ___________________________________________________________________________

KOM

OCH REPRESENTERA

DIN

FÖRENING PÅ

KARATESEKTIONENS

ÅRSMÖTE!

KAN NI INTE ÅKA, FYLL I FULLMAKTEN (LÄMNA NAMNFÄLTET TOMT) OCH TA MED DEN TILL ÅRSMÖTET ELLER
SKICKA IN DEN TILL SKK [F. ERIKSSON DJÄKNEGATAN 21, 754 23 UPPSALA] SENAST DEN 20 MARS!

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
FULLMAKT

SVENSKA BUDOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2000
TEXTA ELLER SKRIV PÅ MASKIN!

Namn: _________________________________________________________________ att vid Svenska Budoförbundets årsmöte söndagen den 26 mars 2000 vara ombud för
Förening: ____________________________________________________________________________
SBF-nummer: ________________________________________

Distrikt: ______________________________

Antal röster enligt röstlängd: _________________________________________________________

Ansvarigs namnteckning: _________________________________________________________________

Ansvarigs namnförtydligande: _____________________________________________________________

Funktion inom föreningen: ________________________________________________________________

Ort och datum: ___________________________________________________________________________

K OM

OCH REPRESENTERA

DIN

FÖRENING PÅ

BUDOFÖRBUNDETS

ÅRSMÖTE!

KAN NI INTE ÅKA , FYLL I FULLMAKTEN (LÄMNA NAMNFÄLTET TOMT) OCH TA MED DEN TILL ÅRSMÖTET ELLER
SKICKA IN DEN TILL SKK [F. ERIKSSON DJÄKNEGATAN 21, 754 23 UPPSALA] SENAST DEN 20 MARS !

