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Fart och fläkt med
Japanska gästinstruktörer

Shihan Miake och Sempai
Kenji höll ett par intensiva och
uppskattade, trots språk-
utmaningar, träningspass un-
der sitt besök hos Banzai i au-
gusti.

Söndagen den 27 augusti
hade ett 50-tal kyokushin-utö-
vare samlats i Banzai Karate
Kais dojo i Göteborg för att träna
för de långväga gäst-
instruktörerna Shihan Miake
och Sempai Kenji, på besök från
Kyoto.

Instruktör med hara
För att på bästa sätt få del av

dessa instruktörers kunskaper
och erfarenheter delades grup-
pen i två hälfter, under varsin
instruktör. Trots språksvårighe-
ter förmedlade, och demonstre-
rade, Shihan Miake vikten och
betydelsen av hara. Trots sin
blygsamma kroppshydda flyt-
tade han ledigt på samtliga av
sina större och tyngre svenska
motståndare, tack vare hara.
Inte helt lätt att lära ut eftersom
det handlar om en känsla sna-
rare än en inövad rörelse.

Med tre segrar i Japanska
Öppna Mästerskapen anses
Shihan Miake som en av Japans
mest ansedda fighters. Det var
en upplevelse att få chansen att
träna för honom och att se ho-

Full fart hos Banzai.

nom i aktion. Han får
oss även att inse hur
långt vi har kvar för
att kunna matcha ho-
nom i snabbhet,
spänst, teknik och fo-
kusering.

Shihan Miake im-
ponerade med sin
spänst och flexibili-
tet, och medan han
var uppe och snud-
dade huvudet vid ta-
ket kämpade vi an-
dra tappert med att
över huvud taget
lätta från golvet.

Jabba med ett ben
Efter lunchen var

det dags för ett trä-
ningspass för
Sempai Kenji. Ett nå-
got mer fysiskt trä-
ningspass med in-
riktning mot
fightingteknik, med tyngdpunkt
på benen.

Sempai Kenji jämförde med
hur en boxare använder sin jabb
för att hålla distansen till sin
motståndare; på liknande sätt
kan vi som karatekas använda
våra ben. Han lärde ut ett mer
aktivt och offensivt användande
av såväl blockeringar som spar-
kar.

Så var det slut...
Dagen avslutades med en

stund för fotografering. Grupp-
fotot som togs kommer att
skickas ut till samtliga deltagare
som ett minne av dagen. Delta-
gande klubbar var Banzai karate
Kai, Göteborgs Karate Kai,
Kanku Karate Kai Huskvarna,
Mjölby Budoklubb och Örebro
Karateförening.

Lotta Kronåker
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Informationsblad för Swedish Karate Kyokushinkai och utkommer ca 10
gånger per år. Texten i infot reflekterar inte nödvändigtvis Swedish Karate
Kyokushinkais officiella hållning.
Redaktion
Fredrik Eriksson, tel 018-257 857, cipher@algonet.se
Lotta Kronåker, tel 0142-128 81, lottkron@algonet.se
Anders Hansson, tel 063-514047, an_ha@yahoo.com

Adress:
Box 12090, 402 41 Göteborg
Telefon:
 031-42 40 66
Internet:
www.kyokushin.se
Postgiro:
9 84 92-2

HÖR UPP!
Söndagen den 29 oktober arrangerar SKKs styrelse ett se-
minarium för att diskutera och planera förbundets fram-
tid. Det kommer att äga rum i Huskvarna (dagen efter RM)
och alla SKK anslutna klubbar inbjuds (och uppmanas!!)
att komma med idéer och förslag att ta upp under diskus-
sionen.

Vill ni ta del av det material som redan finns, kanske som
en liten utgångspunkt för en klubbdiskussion, kan ni skicka
ett e-postmeddelande till cipher@algonet.se.

Idéer och förslag kan skickas till kansliet eller någon i sty-
relsen, helst innan den 20 oktober så alla hinner läsa och
sätta sig in i alla sprudlande idéer.

Vill ni delta i seminariet ska ni kontakta SKKs ordförande
Reine, adress i den lilla rutan nere till höger.

Ta chansen och dela med er av just era idéer om vad och
hur SKK ska fungera i framtiden - det är VI som ÄR SKK!
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NU ÄR FLYTTEN KLAR!
Under sommaren flyttades det sista av kansliet till Göteborg.
Kansliet har ett eget telefonnummer och i fortsättningen finns det
endast ett postgirokonto.

Adress: Box 12090, 402 41 Göteborg
Telefon: 031-42 40 66
Postgiro: 9 84 92-2

OcOcOcOcOch hur gich hur gich hur gich hur gich hur gick det med...k det med...k det med...k det med...k det med...

20 maj Ungdomstävling
Efter lite om och men och en

del regeldiskussioner arrangera-
des denna testtävling för barn-
och ungdomar i Örebro.
Det blev ett 20-tal matcher med

god disciplin och otrolig
fightingglädje hos alla  delta-
gare. Ungdomarna kom från
Örebro och Göteborg, som hade
med sig en särskild uppvis-
ningsgrupp av imponerande
kvalitet.
Tävlingsreglerna var i princip

som i Klassisk Kumite med tre
domare, men utan kontakt och
med klickers. Inga raka eller
oroshi sparkar mot huvudet.
Det blev poäng för ogarderad

teknik i kroppens absoluta när-
het (<5 cm mot ben/bål och 10-
20 cm mot huvudet), efter halva
matchtiden (En match var två
minuter utan förlängning) var
det obligatoriskt stopp så de täv-
lande kunde andas och kollas
av.

17-18 juni Idrottsfestival
Dryga 50-talet tränande från

Kristinehamn, Huskvarna och
Uppsala hade en heldag. Trä-
ning, en tung uppvisning och
trevlig avsluning med grillning
bland myggen.

1-4 juli SKKs sommarläger
Läs mer i separat artikel.

8-9 juli Träningsläger
Skellefteå Karate

Kyokushinkai arrangerade ett
kortare träningsläger för klub-
ben.

15 augusti Styrelsemöte
Ett kort och effektivt möte. Det

hanns med information om det
senaste inom IKO och EKO, det
ekonomiska läget, arbetsrutine-
rna för kansliet och kommande
aktiviteter.
Vid det senaste årsmötet på-

börjades en diskussion om för-

bundets framtid och framtida
arbetssätt. Under våren kom det
fram ett par förslag. För att få tid
för en ordentlig och genomtänkt
diskussion har styrelsen beslu-
tat att hålla ett planerings/
framtidseminarium dagen efter
RM.
Alla som vill och har intresse

komma med idéer och förslag
till diskussionen. Vill du ha ett
exemplar av de förslag och idéer
som redan finns kan du skicka
ett e-postmeddelande till:
cipher@algonet.se.

18-20 augusti Ungdomsäger
Barn- och ungdomsläger hos

Göteborgs Karate Kai.

28 augusti Miniläger, Banzai
Shihan Miake instruerade ett

par träningspass hos Banzai.

2 september Karatens Dag

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Alla betalningAlla betalningAlla betalningAlla betalningAlla betalningar ska till pg 9 84 92-2,ar ska till pg 9 84 92-2,ar ska till pg 9 84 92-2,ar ska till pg 9 84 92-2,ar ska till pg 9 84 92-2, de andr de andr de andr de andr de andra finns inte länga finns inte länga finns inte länga finns inte länga finns inte längrrrrreeeee!!!!!
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Vi var en glad skara på åtta per-
soner från GKK som skulle till
Stockholm och svettas under
sommarlägret.

Bussen från GKK blev full så
jag fick inte plats, men jag fick
det stora nöjet att åka med
Banzai till Stan. Väl framme i
stan tog shihan Fitkin hand om
oss och försåg oss med nycklar
till dojon och annan nyttig infor-
mation om Stockholm.

Första dagen
När vi vaknade för den för-

sta dagens träning var det med
spänd förväntan vi satte på oss
gi och gick in i dojon. Det var ca
50 personer från halva Sverige
med. Detta bådade mycket gott.

Shihan Collins Shihan Fitkin
och Shihan Payne gjorde sitt
allra bästa för att få oss trötta och
lyckliga. De lyckades över all
förväntan. Shihan Collins förde
oss med van hand och stämma
in i de högre katornas mystiska
värld.

Shihan Fitkin hade klurat ut
en hel del tunga fyspass som
han körde med ett leende på
läpparna. Det var vi elever
som stod för svett,pust och
stånk. Jobbigt men otroligt ro-
ligt.

Djurgården, lockade farligt
Vi gjorde ett försök att

träna på Djurgården men
vädergudarna var inte med
oss den dagen. Efter 30 minu-
ters springande i ösregn be-
stämdes det att vi skulle åka
tillbaka till dojon, vi hann inte

SKKSKKSKKSKKSKKSSSSS

SOMMARLÄSOMMARLÄSOMMARLÄSOMMARLÄSOMMARLÄGER 1-4 JULIGER 1-4 JULIGER 1-4 JULIGER 1-4 JULIGER 1-4 JULI

mer än att sätta oss i bilarna för-
rän solen kom fram igen. Blöta
som hundar åkte vi tillbaka till
dojon för ett svettigt tvåtimmars
pass. Vi sov gott den natten.

Gradering, nya sempais
Den sista dagen körde vi mer

svett och tårar, sista passet var
självförsvar det är alltid lika
uppskattat. Hela lägret avsluta-
des med gradering och vi från

GKK vill passa på att gratulera
två nya sempais:  Theresa från
GKK och Lucas från SKK.

Efter fyra dagar var det dags
att packa ryggsäcken och åka
hem. Det blev många kramar
och bytande av telefonnummer
från nya och gamla vänner. Det
var med sorg i själ och hjärta
som vi lämnade Stockholm
denna gång. Ett helt år till nästa

gång. Hur skall vi stå ut?
För att runda av historien

var det ett mycket roligt, bra
och inspirerande läger.
Shihans var fulla av glädje och
inspiration som de delade
med sig av till oss adepter. Det
var bara att njuta och passa på
och ta in så mycket informa-
tion som möjligt. Väl mött
nästa år. Men då blir vi väl
ännu fler?

Nina Engqvist
Götebrogs Karate Kai

Shihans smider planer.

Lukas fightas med sensei Dolph under
graderingen.
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DAX ATT FRÄSCHA UPP UTRUSTNINGEN INFÖR HÖSTEN?
GI ~ VÄSKOR ~ SKYDD

Förbundet har en hel del trevligt till försäljning. Vill du göra en beställning kan du antingen gå in på
internetsidorna www.kyokushin.se eller skriva/ringa till kansliet - adress ovan!

KEPS
Svart keps med karborrspänne
bak och ”KYOKUSHINKAI
KARATE” broderat på fronten,
130:-

TRÄNINGSVÄSKA
Stark träningsväska i
oxfordnylon med sidficka och
tvåfärgstryck på båda sidor,
250:-

T-SHIRT
Vit t-shirt 100% bombull,
dubbelsömnad för hårdare tag i
dojon, tvåfärgstryck på bröstet
och finns i M, L och XL för 120:-

BRODERADE DRÄKTER FRÅN SBI
SKK har ett avtal med SBI som
bland annat innebär att SKK
klubbar har rabatt och SKK får
provision på allt som klubbarna
köper.
Kom ihåg att tala om att klub-
ben är SKK ansluten när ni kö-
per!

BESTÄLL DIREKT TILL
robert.tegel@sbibudo.com

eller ring
040-94 88 88

fråga efter Robert

BUDO NORD HONBU KYOKUSHINKAI
Original modellen i oblekt bomull med stilbrodyr.
Storlek 160 170 180 190 200 210
Pris 550:- 605:- 655:- 700:- 750:- 800.-
Klubbpris 440:- 485:- 525:- 560:- 600:- 640.-

BUDO NORD KIHON
Bra dräkt för nybörjare eller som en andra dräkt.
Levereras komplett med stilbrodyr på vänster bröst.
Storlek 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Klubbpris 280.- 295.- 305.- 325.- 340.- 375.- 380.- 425.- 450.-

SBI EMPI
Bra nybörjardräkt levereras komplett med stilbrodyr på vänster bröst.
Storlek 120 130 140 150 160 170 175 180 185 190 195 200
Klubbpris 220.- 230.- 240.- 245.- 255.- 270.- 275.- 290.- 295.- 305.- 320.- 325.-

NYA SHODANS

I samband med sommarlägret 1-4 juli genomfördes dan-graderingar som resulterade i två nya
shodans:

Theresa Gallistan, Göteborgs Karate Kai

Lukas Bobekeyr, Stockholms Kyokushins Karate
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Idrottsfestival

17 juni i Kristinehamn
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Två dagar efter hemkomsten
från Stockholm och sommar-
lägret var det dags för nästa
äventyr. Vi var fyra stycken
från GKK som åkte ner till
Utrecht i Holland för att göra en
uppvisning på deras gradering.

Sempai Luis, Sempai Bert,
Sempai Nina och Jörgen var de
lyckligt lottade som åkte iväg. Vi
hade blivit inbjudna av Picapau,
som är ledare för
Capoeiraverksamheten i Hol-
land. 110 mil i bil sätter sina spår
på jodansparkarna, men vi hade
några dagar ledigt att sträcka ut
innan det var dags för oss att
visa vad Kyokushinkarate är
och hur det går till.

Väderkvarnar överallt
Picapau mötte oss i Utrecht

och guidade oss till huset där vi
skulle bo, vi fick ett rum med
utsikt över hustaken högst upp
under taknocken. Capoeiriste-

Göteborgs Karate Kai på nya äventyr i
Holland med väderkvarnar och Capoeira

rna drog iväg och tränade så vi
tog en promenad i det regniga
Holland. Vi lärde oss fort att det
inte var en god ide att försöka
guida sig efter en väderkvarn,
det finns många.

Vi skulle äta något men allt
var stängt sedan var vi ute lite
senare för att äta, stängt igen!
Mycket märkligt land, allt var
stängt hela tiden, ingen mat.

Uppvisning
På söndagen körde vi vår

uppvisning som innehöll kata,
kihon, renraku och en del
tamashiwari. Vi valde att visa de
stora skillnader som finns mel-
lan Kyokushin och Capoeira,
det var mycket raka led, kiai (på
tre) och ibuki. Jag upplevde att
publiken, ca 350 pers, var nöjd
och såg att Kyokushinkarate är
en stark och kraftfull karate. Vi
träffade en hel del folk från
Kyokushin "in the old days". Det

kom fram en kille och började
prata med oss på svenska, han
hade tränat för Shihan Fitkin
under många år. Tyvärr har jag
glömt namnet men han ville sä-
kert hälsa.

Hemåt!
Tre minuter efter att vi hade

gjort vår uppvisning kastade vi
oss in i duscharna för att köra
hem till gamla Svedala. Det var
dags att vinka adjö av Holland
och hoppas att vi får komma till-
baka. Sverigerepresentanten för
Capoeiran, Dodo, var mycket
nöjd med vår insats.

Nu var det 110 nya fina friska
mil. Det är kul med
Kyokushinkarate, man vet ald-
rig vad som händer! Tyska tul-
len, tyska motorvägen, de hol-
ländska pengarna och
parkeringsskyltarna.

Osu från
Nina Engqvist

Göteborgs Karate Kai

Andy Hug är död

Andy Hug 1964-2000

Andy Hug avled oväntat den 24
augusti på ett sjukhus i Tokyo
där han vårdades för en form av
leukemi.
Schweizaren Hug började träna
Kyokushin som 10-åring och
blev snabbt en duktig tävlings-
fighter.
Den största tävlingsmeriten i
Kyokushinsammanhang är
silverplatsen på VM 1987.

Mest känd utanför Kyokushin är
Hug för sitt deltagandet och
framgångarna med K-1 tävling-
arna.
Hug vann K-1 1996 och spelade
en aktiv roll för framgångarna
med tävlingsformen.
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Skriv eller ring till redaktionen om vad som är på gång hos er!

KKKKKalendariumalendariumalendariumalendariumalendarium
2000

23-24 sep Europeiska junior mästerskapen, Rumänien.
14 oktober Kyokushin Cup hos Banzai, mer info kommer.
14-15 oktober Champions League, Litauen. Det kommer att finnas

möjlighet att gradera till 4:e dan och högre i samband
med tävlingen.

28 oktober Lag och Kata RM, Huskvarna.
29 okttober Framtidseminarium i Huskvarna.
5 november Champions Leuge.
18 november Svenska Budoförbundets 40 årsjublieum.
25 november Wales Open. Samma viktklasser som i

RM, deltagare ska vara 18 år och ha lägst
6:e kyu. Intresserade kan kontakta shihan
Söderkvist för information.

10-11 nov Årets Maratonläger. Lägret börjar klockan
17.30. Ett dygn och åtta pass senare är det
klart. Frågor besvaras på  031-424304. Det
ska finnas separat information hos alla  klubbar. Väl
mött alla kyokushinare ute i landet!

2001
Februari SKKs årsmöte och TK-seminarium, Huskvarna.
3 mars SKKs individuella Riksmästerskap i Göteborg.
Mars/April Kyokushin EM i Spanien
23 juni World Cup, Ungern. GKK har lite planer på att

arrangera en bussresa. Intresserade kan kontakta
GKK för ytterligare info.

För endast 250 kr får du förutom åtta intensiva, inspirerande och
innovativa träningspass under några av landets ledande
Kyokushininstruktörer, kost och dojologi under dygnet och en t-shirt
med tillhörande plackett!

Det finns dock vissa krav för att få delta: Man måste vara 18 år fyllda
och i såpass god form att man klarar av att genomföra lägret.
Träningsschemat och information om hur man anmäler sig har skick-
ats till alla klubbar.

10-11 november hos Göteborgs Karate Kai

ETT EGET EX AV KYOKUSHIN-INFO?
VISST, INGA PROBLEM!

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-post-
meddelande till redaktionen
med namn, klubb och till vil-
ken 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.

Tävlingssugna i klubben?

Kyokushin Cup

14 oktober

Banzai


