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Redax har ordet...

REDAKTÖR SÖKES

KYOKUSHINPÄRMEN

ARTIKLAR OCH VÄRLDENS CENTRUM

Det kommer att behövas en ny
redaktör till SKK-info. Jag kommer att göra ytterligare ett nummer till och sedan ta en liten
paus från och med årsmötet i
februari för att få tid och kraft
till andra engagemang.
Så nu behövs det nya friska krafter - känner du dig sugen att
pröva på kan du höra av dig till
redax.

Eftersom intresset för en
Kyokushinpärm, där det skulle
finnas information om förbundet, blanketter och annat
föreningsmaterial, är i det närmaste obefintligt (Tyvärr Johan,
det var ingen annan än du som
var intresserad) så kommer det
projektet att skjutas upp på obestämd framtid.

När man bläddrar igenom de
senaste SKK-info kan man nästan tro att världen kretsar kring
Uppsala och Göteborg - så är det
väl ändå inte?
Det måste hända massor av
spännande och intressanta saker
i resten av Kyokushinsverige,
eller är det bara Uppsala och
Göteborg som gör något?
Se till att vi andra får reda på vad
som händer hos er, eller vad ni
skulle vilja läsa om istället för
fler stora uppslag om UKK. Det
är bara att slå på datorn, skriva
några rader och skicka till redaktionen tillsammans med lite bilder.
Tänk så enkelt!

Informationsblad för Swedish Karate Kyokushinkai och utkommer cirka tio
gånger per år. Texten i infot reflekterar inte nödvändigtvis Swedish Karate
Kyokushinkais officiella hållning.
Redaktionen svarar för osignerade texter.
Redaktion
Fredrik Eriksson,
Lotta Kronåker,

tel 018-257 857,
tel 0142-128 81,

cipher@algonet.se
lottkron@algonet.se

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

Nytt graderingspass
Från och med december i år använder SKK det europeiska
graderingspasset till höger. De som redan har ett SKK
graderingspass behöver inte köpa något nytt, utan kan fortsätta att använda det.
Ett EKO-pass kostar 50 kronor och beställs som tidigare
från kansliet.

Nytt pris på IKO-kort
Från och med december kommer ett IKO-medlemskap
att kosta 70 kronor (med lite kortare leveranstid, om allting går enligt planerna).
Enligt graderingsbestämmelserna ska alla som graderar
till 8:e kyu och högre grader vara IKO-medlemmar. Medlemskapet är för livstid och ansökningsblanketterna rekvireras från kansliet.

SANDAN
NIDAN
SHODAN
Vill man försöka gradera till
en dan-grad gäller från och med
förra året att man dels ska skicka
in en redogörelse över sin
karatekarriär och dels ha ett
godkännande från en shihan
och/eller Tekniska kommittén.

Karriärsbeskrivningen ska
utöver redogörelsen över
träningskarriären även innehåll
en förteckning av utbildningar,
tävlingsmeriter och liknande
som berör karateutövandet. Den
ska vara försedd med foto och
skickas i fem (5) exemplar till
TKs ordförande senast den 31
januari det år man tänker försöka gradera.

För att gradera till Nidan
måste det gått minst tre (3) år,
på datumet, från godkänd
shodangradering
För Sandan gäller det att det
gått fyra (4) år sedan godkänd
nidangradering.
Kom ihåg att Taikyoku Sono
Ichi, Ni och San Sokugi katorna
numera ingår till grönt bälte, 4:e
kyu.
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Svenskt guld i Wales Open
Även i år lyckades Sverige ta
hem en guldmedalj i
Kyokushinkais Wales Open.
Denna gång var det Fredrik Johansson från KFUM Uppsala
Kyokushin Karate som med sin
seger i mellanvikten gav
Sverige ett guld. Inte nog med
detta så placerade sig Eleonor
Jansson från Örebro karateförening på tredje plats i den
öppna damklassen.
Årets Wales Open hade samlat deltagare från Wales, England, Polen, Frankrike, Holland
och Sverige med tävlande i tre
viktklasser för herrar, en öppen
damklass samt två klasser för
juniorer.
Medan juniorerna tävlade efter ett poängsystem, gjordes
seniortävlingarna upp i enlighet
med
Kyokushinkais
knock-down regler; full
kontakt, inga handskar
och poäng endast för
tekniker som resulterar i knock-out eller
nedslagningar.
Meriter och erfarenheter
Fredrik Johansson från Uppsala Kyokushin Karate har tränat sedan
1987 och har under de
senaste åren varit med
på prispallen vid RM
vid ett flertal tillfällen.
För några år sedan representerade Fredrik Sverige i lättvikt
(-70 Kg) vid tävlingar i Danmark
och Norge, men har nu funnit
sin plats i mellanvikten (-80
Kg).Sin internationella debut i
den tyngre klassen gjorde Fred-

rik vid Danish
Open nu i våras.
Vägen till guld
Efter direkt ha
gått vidare från första
omgången
mötte
Fredrik
Marco Schenk från
Holland. Holländaren gav Fredrik en
bra match, men
kunde inte svara
upp mot Fredriks Eleonor i en attack under SKKs Klubbtrofétävling
betydligt snabbare i Huskvarna.
tekniker. Efter förbyta och där målet är att träffa
sta förlängningen tilldömdes
motståndaren på sidan av huvusvensken segern efter en
det med hälen. Denna teknik
företroendeingivande insats.
näst intill garanterar knock-out
Final!
om man lyckas få den att träffa.
I finalen bestod motståndet
Fredrik var dock allt för
av polacken Tamek Bandura snabb och rörlig för att polacken
som tagit sig till final på ens skulle komma i närheten
tunga slag. Även i fi- med sina drop-sparkar. Istället
nalen var det Fred- var det Fredrik som i slutet av
riks snabbhet som ronden kunde driva sin motfällde avgörandet. ståndare bakåt i serier av slag
Genom att få po- och sparkar.
lacken att slåss på
Fler svenska medaljer
distans kunde
Sveriges andra medalj svaFredrik få utdelning på sina rade Eleonor Jansson från Örekraftfulla spar- bro för. Eleonor har tränat sedan
1991 och har en rad nationella
kar.
framgångar bakom sig. Senast i
Resultatet lät
oktober i år gjorde hon en stark
inte heller vänta på
insats vid Kyokushinkais klubbsig utan efter någon
trofé där hon tog hem guldet i –
minut tvingades
60 Kg.
Bandura ta räkning
I Wales ställdes Eleonor dock
efter ett par välriktade
mot betydligt tyngre motstånd
lowkicks från Fredriks sida.
då damtävlingen avgjordes i en
Desperat kontringsförsök
öppen klass.
Tameks svar blev ett desperat försök att sätta en Do Wales Open fortsättning...
Mawashi Kaiten Geri; en dropspark som utförs som en kuller-
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Wales Open fortsättning...

Hårda sparkar, tufft motstånd
Efter att med tunga lowkicks
ha besegrat Jane Halford från
Llantrisant, Wales i kvartsfinalen, ställdes Eleonor mot
den betydligt tyngre Julie Halford från Harweei i semifinalen.
Trots en stark insats från
svenskan tilldömdes Julie se-

gern. Detta gjorde att Eleonor
var tvungen att vinna nästa
match för att inte hamna utanför prispallen.
Match om brons
I matchen om tredje pris tog
dock Eleonor saken i egna händer och satte stopp för Emma
Clarie från Bethnal Green, London med en rundspark mot hu-

vudet. Sparken knockade engelskan och bronsmedaljen var
Eleonors.
Både Eleonor och Fredrik visade i Wales att de kan ta för sig
även på de internationella arenorna och med största sannolikhet är det inte sista gången vi ser
deras namn i resultatlistorna.
Esbjörn Larsson

Oc
h hur gic
k det med...
Och
gick
5 november Champions Leuge
Tävlingen blev inställd.
18 november SBFs 40-årsjubileum
Runt 300 personer samlades i Stockholm för att fira Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum. Programmet var ett tämligen traditionellt med uppvisningar, tal och utmärkelseutdelningar. Kyokushin
fanns representerad med flera av pionjärerna inom svensk Budo,
som till exempel sensei Attila Meszaros och sempai Dan Larsson.
25 nov Ungersk Knock-Down
Niklas Ollvid och Jonas Nilsson
från Göteborgs Karate Kai åkte
iväg till Ungern och tävlade, tyvärr blev det ingen placering.

1960-2000

25 november Wales Open
Eleonor Jansson och George Stankovic från
Örebro Karateförening åkte iväg med Fredrik Johansson från KFUM Uppsala
Kyokushin Karate, läs mer i separat artikel.

7 december styrelsemöte
Styrelsen diskuterade bland annat förändringarna inom IKO och EKO, de nya graderingspassen och
hur SKK kan få med samma information som finns i SKK-passen.
Förbundets ekonomiska läget har förbättrats under året och styrelsen beslutade att skicka iväg full
trupp till EM i Spanien nästa år, det vill säga en i varje klass.
Vidare fortsatte diskussionerna kring SKKs framtid och hur styrelsen och andra engagerade kan
komma fram till konkreta förslag och en grundstruktur till arbetsplan innan årsmötet. Inget beslut.
9 december EM uttagning
Uttagningen blev inställd.

9 december Barn- och ungdomstävling i Göteborg
En mindre testtävling för att prövade olika regelförslag för barn
och ungdomar. Ungdomar från Örebro och Götebrogs Karate Kai
deltog och uppvisade samma friska mod som den tidigare tävlingen
i Örebro.
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Don
Don
Do-R
o
Don
Taiko-trummor!
S

enaste SKKs tävlingen fick
en ovanlig och mäktig inledning - taiko-trummor!
Värdklubbens Jimmy Hegg
dundrade på med de klassiska
rytmerna som inleder och avslutar traditionella träningspass. Taiko-trummor är starkt
förknippade med budo, karate och i synnerhet Japan,
men vad har de för historia?

sembler introducerades första
gången 1951. Daihachi Oguchi
ville framföra ett stycke taikomusik för Showa helgedomen.
Oguschi var en gammal jazzmusiker och ville ”hotta” upp
musikstycket lite och satte därför samman en ensemble av
olika stora taiko-trummor.

D

T

aiko-trummans ursprung
är, som så mycket annat av
det traditionellt japanska, höljt i
dunkel. Det första fysiska beviset på taiko-trummor i Japan är
små lerfigurer från 500-talet. Antagligen spred sig konsten att
göra trummor från de tidiga
kontakterna med Korea och
Kina. Det finns stora likheterna
mellan japanska taiko och traditionella koreanska och kinesiska
trummor. Sedan början av 1000talet har de japanska trummorna utvecklats till ett unikt
japanskt instrument - taiko!

T

aikons mäktiga mullrande
ljud förknippades med gudarna och länge var det endast
heliga, eller speciellt utvalda,
män som fick spela på trummorna. Taiko blev det enda instrument som kom att användas
i tempel. Trummorna spelades
endast vid speciella tillfällen och
under strikta cermonier.

T

aiko-trummorna kom tidigt
att användas som hovmusik, Gagaku, och är därmed

den äldsta hovmusiken som
fortfarande spelas.

S

om det praktiska folk japanerna är, såg de tidigt möjligheterna att använda trummorna militärt. Förutom att
skrämma motståndarna, kunde
trummorna användas till att
skicka meddelanden över slagfälten. Det finns gamla teckningar på stora taiko-trummor
som bars på ryggen av en soldat med två andra trummade på
varsin sida.

Ä

nda fram till 1950-talet spelades taiko-trumman ensam, vid enstaka tillfällen förekom det att två trummor spelades samtidigt. Dagens taiko en-

en nya dynamiskt pulse
rande trummusiken som
kom fram blev snabbt populär
och inom några år hade flera
stora och framgångsrika
taikogrupper bildats efter de
nya idéerna. I slutet av 60-talet
bildade Tagayasu Den ett sällskap som helt och hållet skulle
ägna sig åt taiko. Vid sidan av
den musikaliska träningen ägnades mycket tid åt ren fysisk
träning för att orka med de
långa och krävande framträdandena. Några av de ursprungliga medlemmarna i gruppen
bildade 1981 Kodo, kanske den
mest kända taiko-gruppen utanför Japan.

I

dag finns det runt 8000 aktiva
taiko-grupper i Japan och
spelstilen har spritts över hela
världen. Det finns även ett par
aktiva taiko-sällskap i Sverige.
Vill du läsa mer om taiko är
internet en utmärkt startpunkt.
Fredrik Eriksson
Internet för intresserade:
www.taiko.com
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IKO

NEWS

SHIHAN SÖDERKVIST

IKO
har ny www-adress
www.iko-kyokushin.com

Den 3 december hölls 32:a All
Japan och i samband med det ett
IKO möte.
Shichinohe Yasuhiro 5 Dan, är
IKO Ordförande med Attila
Meszaros 4 Dan som vice ordförande. Kansliet utgörs av
kanslichefen Ishi Tokujun 4 Dan,
Inaki Keiko som sekreterare,
Ulrika Yui 2 Dan som rådgivare
och Web ansvarig och Kamma
Kragh 1 Dan som deltidsassistent.
IKO styrelsemöte diskuterade
frågan om registering av IKO.
IKO har just blivit registrerad i
Schweitz men Japanska organisationen vill registrera IKO som
en ideell organisation (NPO) i
Japan. Slutgilltigt beslut tas vid
World Cup i Unger i sommar.
Resultatet och matchreferat från
All Japan tävlingen den 3 december finns att läsa på
www.iko-kyokushin.com.

Vill du ha en egen taiko?
Det går alldeles utmärkt att beställa en!
En trumma med längden 55 cm och med en mittendiameter på 60 cm kostade cirka 5000 kronor vid förra
beställningen. Vill ni veta mer kan ni kontakta:

Adress:
Tel:
E-post:

Olstorpsgatan 5, 561 35 Huskvarna
036-13 67 12, Mobil 070-717 04 15
g.lantz@telia.com
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Välkommen
till
Uppsala
KFUM Uppsala Kyokushin
Karate bildades den 13 mars
1984 av ett 20-tal högre graderade karatekas som ville fortsätta träna Kyokushin efter att
deras tidigare klubb gått över till
en annan Kyokushin organisation. I föreningens stadgar fastslås att UKK ska vara en ideell
och demokratisk förening som
tränar karatestilen Kyokushin.
Sedan starten har klubben varit
ansluten till Swedish Karate
Kyokushinkai (SKK) och
Svenska BudoFörbundet.
Under det första halvåret hade föreningen
ingen egen träningslokal
utan använde
gymnastiksalar
och lån a d e
dojos.
Från hösten 1984
fick föreningen en egen
dojo i en renoverad glassfabrik på

Östunagatan 3 i Uppsala. Inom
lokalen fanns det en stor dojo,
med 6 meter till taket, en mindre med sandsäck och två
klubbrum med TV, video och
öppen spis.
Det bedrevs en omfattande
träningsverksamhet under ledningen av ett halvdussin svartbälten. Träningen omfattade
både traditionell Kyokushin karate och mer tävlingsinriktad karate. Klubbens medlemmar
hade stora tävlingsframgångar

både nationellt och internationellt, bland annat Ylva
Wickbergs VM silver 1988 och
Roger Skoghs 4:e placering i VM
1990.
Under några år leddes SKK:s
arbete och kansli från föreningslokalen. Kontraktet på Östunagatan var ett rivningskontrakt
och när det var dags för omförhandling, runt 1990, blev det
ingen förlängning utan föreningen fick se sig om efter en ny
lokal.
I sammarbete med Uppsala Aikikai projekterades
under våren 1991 den
nya lokalen, Budohuset,
på
Vattholmavägen
4. Ombyggnaden påbörjades i
juni ’91 med
invigningen
den 25 januari 1992.
Träningen i
den nya lokalen
påbörjades i september 1991.
KFUM UKK fortsättning...

december 2000
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KFUM UKK fortsättning...

Budohuset på Vattholmavägen består förutom av två
dojos med tillhörande ”kontorsutrymmen”, varav den ena
dojon disponeras av UKK och
den andra av Aikido-föreningen, av ett gemensamt ”uppehållsrum”. Karate dojon är uppdelad i en större dojo, med parkettgolv på cirka 100 m², och ett
mindre säckrum med mattor.
Aikido dojon är en stor dojo
med mattor. Vid ett par tillfällen i veckan hyrs lokalerna ut
tillett par andra KFUK-KFUM
föreningar; Uppsala Kendo förening och Uppsala Iaido förening.
Träningsverksamheten har
fortsatt i samma omfattning som
tidigare och omfattar allt från
traditionell Kyokushin karate
till specialiserad tävlingsträning
under internationella mästare.
Efter att Klassisk Kyokushin
Kumite introducerades som
tävlingsform 1993 omformades
en del av tävlingsträningen. Det
gav gott resultat och föreningen
har erövrat ett flertal guld inom
både lag- och individuella mästerskap i Klassisk Kyokushin.
Av de aktivt tränande är det

Klubbens huvudfigur är sempai Tobbe Östling som varit en av
drivkrafterna sedan starten.

straxt under en tiondel som tävlar och tävlingstränar.
Under åren har föreningen
anordnat ett flertal nationella
mästerskap, bland annat SM ’91
och
Kyokushins
Riksmästerskap ´94, med stor framgång både på och utanför mattan.
Under
1998 fick
föreningen
sin första
Sensei,
Michael
Mattsson,
som tillsammans
med de övriga fyra
a k t i v a
svartbälterna leder
träningen
Förutom Kyokushin tränar Iaido, Kendo, Naginata och
för runt
Aikido i Budohuset.

130 aktiva medlemmar. Ungefär
en tredjedel av de tränande är
tjejer och nära åtta av tio är studenter. I och med universiteten
har Uppsala en stadig inflyttning av ungdomar och under de
senaste åren har föreningen
vuxit både i antal tränande och
träningstid.
Ett litet problem med många
studentermedlemmar är att de
ofta försvinner tillbaka till sina
hemstäder efter några års studier och som inom de flesta
klubbar är det lite svårt att få
fram nya instruktörer och högre
graderade.
Ett populärt inslag under de
senaste åren har varit ett större
klubbläger som arrangerats
återkommande under Kristihimmelsfärdshelgen.
Fredrik Eriksson

KARATE
december 2000
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- det handlar om fötter

Fötterna är faktiskt ett par av de
viktigaste kroppsdelarna inom
karate, utan fötter ingen karate!
Tyvärr får de inte alltid den
uppmärksamhet som de behöver och förtjänar. Hur många
har inte varit tvungna att sluta
träna på grund av krånglande
fötter? Ta därför väl hand om
dina fötter, följ skötselråden
och håll dem träningssugna!
Nedan kommer lite råd om hur
de vanligaste problemen undviks och behandlas.

TORRA FÖTTER
För att huden ska vara mjuk och
smidig krävs att den innehåller
en viss mängd vatten, även huden på fötterna. Apotekets fotkräm innehåller både fukt och
fett och gör huden mjuk och
smidig.

FÖRHÅRDNADER OCH SPRICKOR
Huden kan lätt bli hård och
tjock, till exempel på hälen och
under stortån. Ofta är
förhårdnaderna hudens försvar
mot felaktiga skor som trycker
eller sliter. Ta ett fotbad, fila bort
den tjocka huden och smörj in
med fotkräm.
Om ingenting görs åt förhårdnader kan det lätt uppstå hudsprickor. De kan göra
ont och

Alla fötter mår bättre
av lite ompyssling!
Tvätta fötterna varje dag och
torka ordentligt, framför allt
mellan tårna.
Låt fötterna få ett skönt bad en
gång i vecka. Apoteket har fotsalt och liknande som rengör och
mjukar upp de hårda hudpartierna. Sitt minst tio minuter.
Fila bort förhårdnader, mjuka
fötter får sällan blåsor eller
sprickor. Använd en mjukare fil,
finns att köpa på apoteket. Bäst
är att fila när huden är lite fuktig. En gång i veckan är allt som
behövs för att fötterna ska förbli mjuka och sköna.

tar ofta lång tid att läka. Apoteket har plåster som avlastar och
mjukar upp sprickor. Infektioner får lätt fäste i sprickorna och
det är därför viktigt att tvätta
fötterna varje dag.

BLÅSOR
Bästa medlet för att undvika blåsor och skavsår är att hålla fötterna mjuka och smidiga utan
förhårdnader.
Skulle de ändå dyka upp ska
man tvätta rent och avlasta
trycket, finns plåster på apoteket. Undvik att ta hål på blåsorna, det ökar risken för infektioner. Men är blåsan stor och
gör ont kan man försiktigt göra
ett litet hål med en ren nål och
sedan pressa ut vätskan.

NAGELTRÅNG

Klipp naglarna rakt över och
inte för kort. Om nagelns hörn
ligger utanför nagelbädden
undviks nageltrång. Fila gärna
också av hörnen så fastnar de
inte i strumporna.

Klipp nageln rakt över och inte
för kort. Har man fått nageltrång
finns inte så mycket att göra.
Undvik experiment, de kan förvärra skadan.

Smörj in fötterna med en fotkräm, undvik området mellan
tårna för att minska risken för
fotsvamp.Låt dem vila högt en
stund.

Orsakas av infektion, sprids ofta
via allmänna våtutrymmen.
Med normal fotvård försvinner
de av sig själva, men det
kan ta tid. Apoteket
har olika preparat för
snabbare behandling.

Fredrik Eriksson

FOTVÅRTOR OCH FOTSVAMP
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Vill du se EM i Spanien?
Den 17 mars kommer Kyokushinkais Europamästerskap att hållas
i Madrid, Spanien. Den svenska truppen kommer att flyga ned
dagen innan och sedan hem igen morgonen efter tävlingen.
Vill du följa med och heja fram det svenska laget, en flygbiljett
kostar ca 3700 kronor, ska du kontakta Shihan Söderkvist (telefon
063-10 23 91. e-post michael.soderkvist@zonline.ostersund.se) snarast.
Vi andra får vänta på videon...

KATASQUAD
LÖRDAGEN DEN 13 JANUARI MED START KL 11.00
HOS

STOCKHOLMS KYOKUSHIN
[SÖDERMANNAG 5, T-MEDBORGARPLATSEN]

MED

SENSEI CAMILLA WIGARDTSSON
KOM OCH SLIPA FORMEN INFÖR EM
(ELLER NÄSTA GRADERING...)

FRÅGOR?
KONTAKTA SENSEI WIGARDTSSON 070-895 23 61
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Kalendarium

SMÅTT&GOTT SMÅTT&GOTT
Visby Kyokushin är tillbaka och
finns att nå på följande adress:
c/o Fohlin, Fredrik
Stettinergränd 1
621 56 Visby
fredric@grafiska.com

2000
16-17 dec

Norrlandsläger i Skellefteå med shihan Söderkvist och sempai Nordström.

2001
Styrelsen har beslutat att inte
försöka arrangera någon gemensam resa till World Cup i
Ungern. För att göra en bussresa
lönsam skulle det behövas närmare 50 resande och då tävlingen inträffar vid midsommarhelgen verkar intresset inte vara
så överdrivet stort...
Intresserade som ändå vill åka
kan kontakta GKK för namnet
på lämpliga flygbolag.

13 januari

Katasquad i Stockholm, start 11.00.

16 januari

SKK styrelsemöte.

17 januari

Manusstopp för nästa SKK-info.

3 februari

Barn- och ungdomstävling i Göteborg.

10-11 feb

SKKs
årsmöte,
TK-seminarium
och
klubbledarträff i Huskvarna. Det är även uttagning till damernas Kata EM.

3 mars

SKKs individuella Riksmästerskap i Göteborg.

9-11 mars

Internationellt träningsläger i Belgien med bland
annat shihan Collins och shihan Andrews. För
mer info www.asahibelgium.cjb.net.

17 mars

Kyokushin EM i Spanien.

24 mars

SBFs Karatesektions årsmöte, Stockholm.

25 mars

Svenska Budoförbundets årsmöte, Stockholm.

13-15 april

Påskläger i Östersund.

21 april

Danish Open, Köpenhamn. Mer info på
www.kyokushin.dk.

23 juni

World Cup, Ungern.

27 juni-1 juli Danmarks sommarläger med shihan Sanpei och
shihan Bülow.
Skri
v eller ring till rredaktion
edaktion
Skriv
oc
h ber
ätta v
ad som händer i er klub
b!
och
berätta
vad
klubb!

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
Styrelse och övriga önskar alla klubbar och medlemmar

God Jul och Gott Nytt År!
OSU!

