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ÅRSMÖTE OCH TEKNIKSEMINARIUM
10-11 FEBRUARI I HUSKVARNA

Årsmöte
I samband med Teknikseminariet i Huskvarna
kommer förbundet att hålla sitt ordinarie årsmöte.
På dagordningen står bland annat val av
styrelseledamöter, fastställande av medlemsavgifter och bland det viktigaste; fastställande av
budget och verksamhetsplan.
Hur och vad ska förbundet arbeta kommande
år? Se till att er klubb finns representerad!

Välkomna!
Lördag 10/2
11.30
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.15-18.00
ca 19.30

Övernattning
Behöver ni någonstans att bo under årsmöteshelgen? Det finns flera trevliga hotell;
Formula 036-302565, 219kr/rum
Good morning 036-164100, 420 kr/rum
Rösträtt
För att klubbar ska ha rösträtt under årsmötet,
ska medlemsavgiften vara betald innan mötet.
Förra årsmötet fastställde avgiften till 50 kr per
vuxen och 40 kr per barn (under 14 år).
Avgiften betalas till pg 9 84 92-2, kom ihåg att
skriva klubbnamn på talongen.

Program TK-seminarium

Samling
Inledning och information: Nytt från Japan och SKK nya tävlingsstruktur
Graderingsbestämelserna: Kyu/Dan, Mon. Kihon och Kata för Kyu.
Paus
Husqvarna Kyokushin Karate Klubbs
anti-vålds policy.
SKK Årsmöte
Gemensam middag.

Söndag 11/2
09.00-10.30 Graderingsbestämmelser: Kihon och kata
för Dan, 1 kyu och upp.
09.00-10.30 Att lära ut/vara tränare för nya tränaraspiranter.
10.30-11.00 Paus
11.00-13.00 Preparationspass för kommande dangraderingar, 1 kyu och upp.
11.00-13.00 Att vara tränare i Barngrupper.
13.00-13.30 Paus
13.30-14.30 Fokus på att vinna Kyokushin Kumite i
teori och praktik.
Katagenomgång
under
förra
13.30-14.30 Tävlings kata och EM-uttagning.
Teknikseminarium i Göteborg.

årets
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Redax lånar ut ordet...
GÄSTKRÖNIKÖR
Årsmötena duggar tätt, igen
Innan ni åker eller skickar representanter till
kyokushins årsmöte försök sätta er ner med
folket på er egen klubb och fundera ut vad ni
vill att kyokushins styrelse ska jobba med.
Framför allt hur pengarna ska disponeras. Vilka
tävlingar ska vi vara representerade på, behöver vi ha med full trupp, om prioritering ska
ske hur många officiella ska gå per tävlande
(eller tvärtom). Ska vi skicka avdankade
styrelseledamöter till officiella tävlingar eller
räcker det med en blomma som avtackning?
Ska försöksverksamhet med tävlingar ske? Är
det något ni kan bidra med? Från att skriva artiklar till infot, att arrangera nästa RM, att arrangera nästa TK-seminarium, att arrangera
nästa squadträning (kata eller kumite) till att
ha en kandidat till styrelsen.
Vår redaktör, Fredrik, har rätt med sin undran
om det verkligen ej finns verksamhet på andra
klubbar inom landet än i Uppsala och Göteborg. Jag kan också förstå, att de flesta eldsjälarna koncentrerar sin kraft till den egna klubben, men tro mig jag fick mer energi utav att
träffa andra också.

Vår kyokushin familj är öppen och hyfsat demokratisk. Hyfsad, för vi har vår karate hierarki. Och där ligger ett litet problem som jag
själv har upplevt. Många goda idéer fastnar på
vägen för att de rätta personerna (TK) ska tycka
till om dem. Och många eldsjälar skruttnar för
att det tar för lång tid (minimitiden ligger på
två år!).
Varför krångla till det? Har din klubb en ide
testa den med en annan klubb. Fungerar er idé,
så kolla med de andra klubbarna. Om iden håller, ta sedan kontakt med styrelsen och TK for
att få rätt status på arrangemanget.
Detta är lätt for mig att säga, när jag har smitit
iväg från scenen. :)
Trots allt så har nuvarande styrelse verkligen
gjort ett bra arbete under året och jag är glad
att det finns eldsjälar inom kyokushin.
Lycka till även i framtiden.

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

Sensei Virpi
virpi.is@home.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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the
tr
ue
stor
y
of
Skellefteå Karate Kyokushinkai
Detta är den sanna berättelsen om hur Kyokushinklubben ”Idrottsföreningen Skellefteå Kyokushin Karate Kai” bildades. Det har nu, januari 2001, gått sjutton år sedan bildandet av klubben och minnet
kan svikta på några få punkter och detaljer. Om någon känner sig glömd eller utlämnad i vår berättelse så beror det inte på någon som helst illasinnad avsikt från vår sida, utan enbart på det faktum att
tidens tand gör att minnena bleknar.
Vi tackar för er förståelse.
Domo Arigato
Året var 1984
En kall fredagskväll i januari
hölls ett formellt och högtidligt
möte hemma hos familjen
Strömberg i Kroksjön, Västerbotten, 8 km nordväst om Skellefteå.
I köket satt ett gäng grabbar i
färd med att förverkliga en stor,
gemensam dröm. Gänget bestod
av bröderna Sten och Stefan
Strömberg, Tommy Sundin,
Andreas Albertsson, Mats Wiklund och Roger Hedlund. Sten
och Stefans mamma Sonja försåg ungdomarna med färska
bullar och nybryggt, hett kaffe.
Pappa Sverker såg på TV i
vardagsrummet och var nöjd
över att grabbarna inte ville se
på en sådan där konstig karatefilm igen. Det var nämligen inte
särskilt ovanligt att Herr Strömberg inte fick ha TV och videoapparat ifred.Men som hans
godhjärtade hustru sa: ”Vi köpte
ju videon mest för ungdomarnas
skull, eller hur”? Och som den
gode familjefar han var kunde
han ju bara hålla med sin hustru.
Inne i köket var diskussionerna många och fruktbara. En
styrelse tog form. Sten Strömberg valdes till ordförande och

Roger Hedlund till kassör. Som
kassör fick Roger uppdraget att
kontakta och skicka ansökningar och diverse handlingar
till fritidskontoret, Skellefteå
kommun och till Svenska Budoförbundet.
Tommy Sundin och Sten
Strömberg fick uppdraget att
kontakta Naser Ghanbari i
Umeå som sedermera började
hjälpa och stötta grabbarna i den
nya ”systerklubben” i norr.
Rötterna i Stockholm
Ska man riktigt förstå varför
Skellefteå Kyokushin Karate
kom till måste man gå tillbaka
ännu ett år i tiden. 1983 gjorde
Roger Hedlund rekryten i
Stockholm.Rogers lumparkompis Micke Börjesson från Göteborg tränade Kyokushin karate.

Roger och Micke brukade lattja
runt på luckan och ”fightas” på
skoj. En dag frågade Micke om
inte Roger ville hänga med på
en ”riktig” karateträning. Roger
tackade ja och packade gympaprylarna i sin persedelväska.
Roger blev väldigt imponerad av det han fick uppleva.
Mystiken med hälsningsritualerna, den hårda träningen, den
andliga aspekten, den mentala
träningen och det formella
förhållningssättet mellan studenter och lärare tilltalade den
unge västerbottningen.
Men det som gjorde det allra
största intrycket på honom och
som blev avgörande för att det
blev just Kyokushin karate i
Skellefteå var lärarens otroliga
kroppskontroll, mentala och fysiska styrka. Den lärare som höll
i träningen var Brian Fitkin. Roger tränade ytterligare ett fåtal
gånger innan det var dags för
MUCK och hemfärd till Skellefteå.
Leka karate!
Under lumpartiden hade Roger åkt hem på helgerna och
träffat sina polare. De hade i sin
tur ordnat en lokal på fritidsgården Skrubben i stadsdelen
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Sjungande Dalen i Skellefteå. I
den lokalen brukade Rogers polare ”leka karate”, inspirerade
av alla de otaliga filmer med
Bruce Lee och Chuck Norris m
fl. som de tittat på hemma hos
Strömbergs i Kroksjön.
På Budonord, på Sveavägen
i Sthlm, införskaffades en
teknikbok av D. Cook. Den var
så bra illustrerad och detaljerad
att de någorlunda bra kunde
studera, utöva och praktisera de
olika teknikerna. Diverse skydd,
handskar och mitsar införskaffade också så man kunde sparka
och slå på varandra.
Starten
En dag strax före jul 1983
ställde Sten Strömberg den avgörande frågan till Roger. Ska vi
inte starta en riktig karateklubb
efter nyår, när du muckat från
lumpen? Självklart sa Roger, vi
kör.
Sagt och gjort, de övriga polarna tillfrågades och inspirerade
av det faktum att karate inte
fanns tillgänglig i stan gjorde att
gänget tog ett seriöst initiativ,
och detta avgörande beslut togs
alltså hemma hos Strömberg i
soffgruppen framför deras TV.
Första dojon
Efter det formella bildandet
av klubben blev grabbarna tilldelade en egen lokal i
Anderstorps- skolan. Lokalen
delades med bågskytteklubben.
Utrymmet var långsmalt och
golvet av betong med bara en
tunn plastmatta ovanpå. Det var
hårt och stumt, fötter och benhinnor tog stryk och på vintern
var det dessutom rejält golvkallt. I Skellefteå är det inte
ovanligt med temperaturer ned
mot –20-25 grader veckovis på
vintern.

En riktig instruktör...
minst sagt trångt i dojon. Till
grabbgängets stora glädje
En kväll när grabbarna
hade även ett tiotal
stod och tränade i
tjejer sökt sig till
Dojon fick de besök
dojon.
av en kille från Dar
es Salaam. Han
Den tid som nu
var student i
följde var inte helt
Skellefteå. Dan
problemfri för de
graderad
i
unga entusiasteGoyo
Ryu.
rna. I början av
Han fanns med
åttiotalet fanns
en kort period,
endast en förennågra månaing i Skellefteå
der, innan han
där man utövade
en dag bara
någon form av
”försvann” från
Budo. Det var Skelstan.
lefteå Judoklubb, en
förening med gamla
Med honom fick
anor,
som bildats i börkillarna
springa
”skottkärra” på kno- Sempai Nordström jan på 1960- talet.
garna och när de träEnligt lokalpressen
nade slag så tände han ljus som handlade Karate om slagsmål
de skulle släcka genom att och våld på stan. Enligt Skellefstanna fem centimeter innan lå- teå kommuns fritidskontor var
gan och ”blåsa ut” den med karate ingen idrott(!) och ett
hjälp av tryckvågen från näven. krav från fritidskontoret var att
Den tid som följde åkte föreningen skulle heta IdrottsSkellefteåkillarna ned till Umeå föreningen Skellefteå Kyokushin
och tränade för Naser Ghanbari Karate Kai, för att åtnjuta komen gång per vecka. Ibland fick munalt ekonomiskt stöd.
de tränga ihop sig, sju-åtta
Fler problem som grabbarna
stycken i en bil för att köra det stötte på som pionjärer var tele13 milen då någon av bilarna fonsamtal från oroliga föräldrar.
inte startade på grund av den ”Vilka försäkringar gäller?”,
ovan nämnda vinterkylan.
”var det verkligen tvunget att
Naser Ghanbari kom i sin tur vara så dyrt?” osv. Terminsavupp till Skellefteå Dojon en gång giften var 150:- och en Karate Gi
per månad för att hjälpa till med kostade c:a 250:-.
utvecklingen i Skellefteå- En eldsjäl födelse
klubben. Och till slut var det
En av dem som kom till dojon
dags för den första graderingen
på nybörjarträning denna
i Umeå.
septemberkväll 1984 var Mikael
Första nybörjargruppen
Nordström. Micke kom sederI september 1984 hade Skel- mera att sköta klubben i stort
lefteå Kyokushin Karate Kai den sett ensam mellan 1987 och dags
första nybörjarintagningen. Det datum. En stor bedrift då han,
sattes upp affischer i skolor runt på grund av en allvarlig knäom i kommunen och ett 70-tal skada, i stort sett inte kunde
intresserade kom. Det blev träna själv mellan 1988 och 1992.
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Detta hindrade inte Micke från
att gradera till Shodan på Påsklägret i Östersund 2000.
Träningsläger
1985 åkte alla medlemmar,
både killar och tjejer, på inrådan
av Tony Asserholt till Älvsbyn
på ett träningsläger med Stephen Jones. Tony hade samma
år flyttat till Skellefteå och börjat i klubben. Dessförinnan hade
han tränat i Älvsbyn ett år under sin studietid där, och före
det hade han tränat hos Mikael
Söderkvist i Östersund,
Östersunds Budo Kai från 1982.
Dessutom hade han hunnit med
att träna en termin vardera på
Göteborgsklubbarna; Göteborgs
Karate Kai där Sandor Nagy och
Lloyd Payne instruerat och
Banzai Karate Kai där Dan Larsson var instruktör.
Grabbarna som på den tiden
skötte klubben i Älvsbyn hette
Lars Grahn och Benny Andersson och de hade många och nära
kontakter med Stephen Jones
som på den tiden verkade i Örebro.
Skellefteå Kafate
På lägret i Älvsbyn myntades
ett för Skellefteå klubben bevingat uttryck. Det var Shihan Stephen Jones som myntade det,
ovetandes. Roger Hedlund och
grabbarna visste inte att alla
Kyokushin klubbar har en
Kanku som klubbmärke.
Roger hade själv ritat ett
klubbmärke med två karatekas
i ”tuff pose”, som det sytts
klubbmärke av. Vi kan väl också
nämna att det till allas munterhet från början stod Skellefteå
Kafate Kai på klubbmärkena.
Panik uppstod, ”KAFATE”
kunde det ju inte stå.
Grabbarna fick återämna

märkena för att de skulle sys om.
Det räckte inte med att få en hög
rabatt på grund av misstaget. Ett
”F” fick sys om till ett ”R” och
därmed basta. Märkena var ganska stora, drygt en decimeter i
diameter och knallröda med vit
text och två karatekas i ”tuff
pose”.
Skellefteå medlemmarna var
alltså på träningslägret i Älvsbyn. Ingen i Skellefteåklubben
hade högre grad än 7:e kyu och
kanske inte helt korrekta tekniker i allt. Detta uppmärksammade Sensei Jones och när han
skulle rätta hela gruppen från
Skellefteå, ett gäng karatekas på
c:a 20 stycken, sa på sin klingande ”svengelska”: - Ni
grrabbar med thom roeda
maerkena….. I Skellefteå skrattar vi fortfarande gott åt minnet.
Numera har vi bytt klubbmärke,
till en kanku.
Fler läger och ny dojo
Med Stephen Jones bestämdes att det skulle arrangeras ett
träningsläger i Skellefteå 1986.
Detta medförde också att klubben fick tillgång till en ny träningslokal. Den lokal som fortfarande är Skellefteåklubbens
Dojo.
Den är belägen på Eddahallen, en stor anläggning med
badhus, gym, bowling, spinning

Fightingträning i ”nya” dojon.

mm. Flera idrottsklubbar huserar på anläggningen, bl.a. innebandy, boxning, simning, judo
m.fl.
Fler militärer
Vintern 1984-85 gjorde tre killar, bland andra Sören Roos från
Umeå Karatelubb, värnplikten i
Boden. När de tog bussen hem
mot Umeå brukade de hoppa av
i Skellefteå och träna Skellefteågänget några timmar för att sedan ta nästa buss hem till Umeå.
Skellefteå Kyokushin är evigt
tacksamma
för
Umeågrabbarnas hjälp och entusiasm.
Sommaren 1985 arrangerades
ett internt sommarträningsläger
vid Boviksbadet, Boviken med
trion från Umeå. Övernattning
i tält, teknik och - ”löpträning” i
havet stod på programmet.
Eldsjälarna droppar av
Åren 86–89 försvann eldsjälarna en efter en från den unga
klubben. Det berodde mest på
studier och arbete på annan ort,
skador, familj och barn och karriärer.
Läger, läger och fler läger
Åren 1985 till dagsdato har
karatekas från Skellefteåklubben varit på många träningsläger runt om i landet, till
exempel i Stockholm, Umeå,
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Luleå, Östersund och Örebro,
och träffat många av de stora
inom svensk Kyokushin, som
till exempel Håkan Nygren,
Dolph Lundgren, Marshall Mc
Donagh, Brian Fitkin, Lloyd
Payne och Howard Collins.
Den i klubben som gjort de
flesta och mesta resorna är utan
tvekan Sempai Mikael Nordström. De tätaste kontakterna
har Sempai Micke haft med
Sensei Naser Ghanbari, Sensei
Stephen Jones och Shihan Mikael Söderkvist.
Klubbens första Shodan!
I och med Sempai Mikael
Nordströms lyckade gradering
hos Shihan Mikael Söderkvist i
Östersund påsken 1999 går nu
Skellefteå Kyokushin Karate
klubb mot en ny era. Under 1990
och 2000 talet är och har konkurrensen varit stor mellan de olika
Budoarterna, även i vår lilla stad
här i norra norrlands kustland.
Ungdomar lockas även av annat fritidsutbud, till exempel
Internet och annan IT, på ett helt
annat sätt än för bara tjugo år
sedan. Därför är betydelsen av
att klubben har en Shodan graderad instruktör mycket större

http://kyokushinkarate.skelleftea.org
i dag än den skulle varit för låt
oss säga 17 år sedan då klubben
bildades.
Norrlandslägret
I december 2000 arrangerades och grundades Norrlandslägret i Skellefteå. Shihan Mikael Söderkvist besökte oss
(igen) och lät oss ta del av hans
kunskaper. Ett mycket lyckat
läger som blir ett stort årligt arrangemang här uppe i norr.
Tack alla ni som deltog på
”premiärlägret” 2000.

Vi i Skellefteå Kyokushin vill
också passa på att tacka alla
Sempais, Senseis och Shihans
som ställt upp och hjälpt och
stöttat våra ungdomar genom
åren. Tack för att ni sprider Sosai
ord och kunskap till oss. Ingen
nämnd, ingen glömd. Domo
Arigato!
Sayonara
Skellefteå Kyokushin Karate
genom

Tony Asserholt

Vet du hur din klubb
blev som den är idag?
Inte?!?
Ta reda på det, skriv
ihop något och skicka till
redaktionen!
Deltagarna i första Norrlandslägret.
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h hur gic
k det med...
Och
gick
16-17
december
2000
Norrlandsläger i Skellefteå
Dussinet deltagare, med bland
annat några gäster från Umeå,
fick sig ett par ordentliga träningspass under Shihan
Söderkvists och Sempai Nordströms ledning. Klubben planerar att göra lägret till en årlig
händelse.

fick tid att köra katorna ordentligt under de två
träningspassen,
det blev mycket
uppskattat av deltagarna. Utöver
långväga gäster
från Banzai och Mjölby kom det
folk från Stockholmsklubben,
Oyama och Uppsala.

13 januari 2001 Katasquad i
Stockholm
Det var inte så många som
aspirerade till Kata EM, vilket
gjorde att Sensei Wigardtsson

16 januari 2001 Styrelsemöte
Större delen av mötet ägnades
åt praktiska detaljer inför det
kommande årsmötet. Vidare
spånadesdet lite om förbundets

framtid, arbetsplan med mera.
20 januari 2001 EM uttagning
Straxt över ett dussin deltagare
samlades i Uppsala under
Sensei Jones ledning för att gör
avgöra vilka som ska representera Sverige i Spanien.
Efter några timmars givande
träning stod det klart att EM
fighterna kommer att vara Niklas Ollvid-GKK, Benjamin
Vladi-Banzai, Erik Stenfelt och
Fredrik Johansson båda från
Uppsala. Katatävlande utses vid
kommande TK-seminarium.

Svenska Budoförbundets årsmöte i mars
Försök skicka en representant
till karatesektionens och
Svenska budoförbundets årsmöten.
Dessa möten ger dig
som klubbrepresentant
en givande helg bland
andra karatekas och
budoutövare. Politiken på
denna nivå kan vara barnslig
men intressant. Bättre att vara
där själv och bilda en uppfattning. Ta en weekend i vår huvudstad.
Ta tillfället i akt och diskutera
våra frågor på Kyokushins årsmöte, så att den person som
kandiderar till Karatesektionen
verkligen vet vad kyokushin
vill.
Jag tycker att det är viktigt att
vi är representerade inom
karatesektionens styrelse, på det
sättet kan vi fortsätta att prioritera vår särart utan att hamna
utanför. Syns vi inte, så finns vi
inte! Finns vi inte så blir det
svårt att rekrytera nya
förmågor.

Lite subjektiv historik
På årsmötet i Malmö 1991
röstade vi bort hela den dåvarande styrelsen (Leif
Almö, Ted Hedlund,
Björn Grunstein, Thomas Leinfors, Ove
Viggedal mm. Fram tills
dess hade styrelsen även ockuperat de olika kommitteerna, de
olika särarterna var ej riktigt välkomna osv.
Med en ny styrelse, där Owe
Stjernström var tongivande redan då, har vi öppnat sektionen
för alla stilar och arter. Till en
början satt Michael Söderkvist
och Håkan Nygren med i styrelsen. De utformade bl a den
instruktörssutbildning som används även idag.
Michael gick över till
utbildningskommittén och
Håkan avgick efter flera års arbete. Jag valdes in som representant för kyokushinkai 1994. Då
jag förra året flyttade utomlands
så tog Fredrik Eriksson över
stafettpinnen.

Jag förmodar att oppositionen, enligt tradition, vill rösta
bort nuvarande ordförande
Owe Stjernström. Han har förmånen att bo i Stockholm, där
mycket händer samt att han har
mycket tid över till att jobba för
karaten och budon. Detta upplevs väldigt ofta som att han kör
över sin egen styrelse.
Var kritiska till alla kandidater. Fråga er vad de har att erbjuda oss kyokushinare. Alla
röstar självklart efter sin egen
förmåga. Men, jag hoppas att ni
inte rycker med i hetsjakten,
som har förekommit de senaste
årsmötena (varav förra var en
klass för sig).
Det viktigaste för kyokushin
är att hitta en efterträdare till
Fredrik, som avgår. Jag hoppas
att denna representant är intresserad av att jobba över gränserna och att marknadsföra
kyokushin på ett bra sätt. Tänk
på att i en styrelse så är det inte
graden som avgör utan det genuina intresset.
Sensei Virpi
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Kalendarium

Nytt datum för EM
EM i Spanien är flyttat till den
31 mars på grund av lokalproblem.
Är du intresserad av att flyga
med den svenska truppen så
kan du kontakta Shihan Söderkvist. En flygbiljett kostar ca
3700 kronor.

SKKs
Verksamhetsberättelse
Snart är det årsmöte och då
kommer förbundets verksamhetsberättelse.
För att det ska bli en bra och riktig redogörelse över förbundets
verksamhet behövs lite hjälp
från oss klubbar.
Har ni gjort något speciellt, är
det någon i klubben som innehaft förtroendeuppdrag inom
SBF eller liknande organisationer och så vidare.
Ta två minuter och tänk efter.
Skriv sedan ett kort litet e-postmeddelande till SKKs sekreterare på adressen:
camilla.wigardtsson@user.bip.net
Osu!

2001
13 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.

16-18 feb

Träningsläger i Umeå med bland annat Shihan
Söderkvist. För info kontakta Sensei Ghanbari.

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.

10 mars

Brandenburg Cup i Tyskland. Mer info från
kyokushinkai.hdf@gmx.net och från deras
internetsida. Intresserade ska kolla med Sensei
Jones och anmäla sig via Shihan Söderkvist.

23-25 mars

Träningsläger i Umeå med bland annat Shihan
Collins. För info kontakta Sensei Ghanbari.

24 mars

SBFs Karatesektions årsmöte, Stockholm.

25 mars

Svenska Budoförbundets årsmöte, Stockholm.

31 mars

Kyokushin EM i Spanien.

13-15 april

Påskläger i Östersund.

21 april

Danish Open, Köpenhamn. Mer info på
www.kyokushin.dk. Intresserade kan kontakta
Sensei Jones och Shihan Söderkvist.

23 juni

World Cup, Ungern.

27 juni-1 juli Danmarks sommarläger med shihan Sanpei och
shihan Bülow.
1-2 december Norrlandslägret i Skellefteå.
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SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
Klubbar anslutna till SKK
Banzai Karate Kai

Linköpings Budoklubb

Ströms Kyokushin

c/o Larsson, Herkulesgatan 56
417 01 GÖTEBORG
031-23 11 54
http://www.banzai.o.se/

Karatesektion, Box 100 60
580 10 LINKÖPING
www.lysator.liu.se/~ptp/karate

c/o Nilsén, Tullingsås 6193
833 92 STRÖMSUND
0670-300 02

Brandbergens Karate Kai

Linköpings Kyokushin Center
Nygatan 52
582 28 LINKÖPING
013-14 00 02
http://hem.passagen.se/kkshin/

Sundsvall Kyokushin Karate
Nygren Dojo

Skorpionsgatan 530 6 tr
136 61 HANINGE
08-741 04 46
http://hem.passagen.se/ploj/bkk/

Göteborgs Karate Kai
Box 12090
402 41 GÖTEBORG
031-42 43 04
http://www.gkksweden.com

Huskvarna Kyokushin
c/o Johansson, Fagerängsgatan 4
561 35 HUSKVARNA
036-13 35 57
036-14 89 80 Dojo
http://come.to/huskvarna-karate

Härnösands Karate Kai
c/o Näktergal, Volontärsv 22A
871 62 HÄRNÖSAND
0611-272 75

IF Skövde Karate Kai
Box 920 61
541 02 SKOVDE
0500-41 50 84
http://www.kyokushin.se/skovde

IF Söråkers Kyokushin
c/o J. Nyholm, Skönmogatan 11
854 62 Sundsvall
060-17 27 47
070-3239239
http://fly.to/ifskk

KFUM Uppsala Kyokushin
Karate
Vattholmav 4, Budohuset
754 23 UPPSALA
018-25 55 25
http://www.kyokushin.se/uppsala

Kyokushin Karate-Do
Kristinehamn
Stationsgatan 10 B
681 30 KRISTINEHAMN
0550-822 36
http://welcome.to/kkdk

Luleå Kyokushin Klubb

c/o Eriksson, Söndagsvägen 126
863 34 Sundsbruk

Umeå Karate Klubb

c/o Lundberg, Höstvägen 298
976 33 LULEÅ
http://www.luleakyokushin.com/

c/o N. Ghanbari, Box 2001
907 02 UMEÅ
090-19 42 11
http://welcome.to/umeakarate

Lycksele Karate Kai

Älvsby Karate Kai

Box 137
921 23 LYCKSELE
0950-266 30

Mjölby Budoklubb
c/o Nilsson, Granliden 8
595 51 MJÖLBY
0142-175 69 Bostad
0142-807 73 Dojo
www.algonet.se/~lottkron/MBK.html

Motala IF Karate-Do
c/o Bergman, Klockarev 22B
591 50 MOTALA
0141-517 01

Oyama Karate Kai
c/o Sjöberg, Dannemoragatan 8
113 44 STOCKHOLM
08-31 43 05
http://www.budocenter.com/karate/

Skellefteå Karate Klubb
c/o Nordtröm, Fältjägarvägen 43 B
931 44 SKELLEFTEÅ
0910-833 32
010-664 03 69
http://kyokushinkarate.skelleftea.org/

c/o Enberg, Fågelgatan 7
942 34 ÄLVSBYN
0929-127 29

Örebro Kampsportsförening
c/o Vepsäläinen Fanjunkarv 65B
703 65 ÖREBRO
0581-166 74
070-466 69 62

Örebro Karateförening
c/o Stankovic, Sturegatan 20B
702 11 ÖREBRO
019-32 28 09
070-646 09 60
019-18 25 00 Dojo
http://www.budohuset.com/

Östersunds Budo Kai
Öhevägen 147
832 00 FRÖSÖN
063-447 15
http://www.budokai.z.se/

Aspir
er
ande
Aspirer
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Stockholms Kyokushin Karate
c/o Fitkin, Banergatan 6
114 56 STOCKHOLM
Dojo: Södermannag 5 (T-Medborg.)
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Visby Kyokushin
c/o Fohlin, Stettinergränd 1
621 56 VISBY
fredric@grafiska.com

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
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Ordförande

Ordförande

Barngrupp

Reine Linderoth
Gudmundsgatan 2, 441 65 Alingsås
031-83 22 77 (A), 070-6719 719
ggk@swipnet.se

Mikael Söderkvist
Litsvägen 4A, 831 41 Östersund
063-10 23 91
michael.soderkvist@zonline.ostersund.se

Louis de la Rosa, GKK
031-42 43 04
Sigfrid McIntosh, Brandbergen
08-741 04 46

Vice ordförande

Ledamot

Tävlingsarranngemang

Mikael Söderkvist
Litsvägen 4A, 831 41 Östersund
063-10 23 91
michael.soderkvist@zonline.ostersund.se

Howard Collins
Dansered 1124, 438 03 Härryda
0301-302 61, 0708-84 72 29
shihan@swipnet.se

Stefan Jonsson, Kristinehamn
0550-823 43

Kassör

Ledamot

Reine Rosén
Östra storg. 82, 553 21 Jönköping
036-30 85 52
reine.rosen@telia.se

Brian Fitkin
Banergatan 6, 114 56 Stockholm
08-667 09 67
fitkin@hotmail.com

Sekreterare

Ledamot

Camilla Wigardtsson
Jönåkersvägen 15, 122 48 Enskede
08-649 21 01, 070-895 23 61
camilla.wigardtsson@user.bip.net

Attila Meszaros
Rädisvägen 37, 162 41 Hässelby
08-38 60 70 B, 08-23 23 60 A
attila.meszaros@telia.com

Ledamot

Ledamot

Mikael Andersson
Folkungagatan 12, 411 02 Göteborg
031-15 20 46, 070-765 03 11

Lloyd Payne
Pilotgatan 13, 128 32 Skarpnäck
08-60 58 42, 070-951 50 96
lloydfpayne@hotmail.com

Ledamot
Fredrik Eriksson
Djäkneg. 21:350, 754 23 Uppsala
018-257 857
cipher@algonet.se

Suppleant
Johan Dietrichsson
Mörnersgatan 4, 582 25 Linköping
013-10 59 63, 070-360 75 16
johan.dietrichson@usa.net

Revisor
Karl-Magnus Lindgren
Hjärttorpsvägen 7
561 42 Huskvarna
036-13 43 03

Valberedningsledamot
Fredrik Gundmark
Järdalav 30B, 589 21 Linköping

PR och framtid
Tobbe Östling, KFUM Uppsala
018-26 16 16

Tävlingsgrupp
Kent Karlsson, GKK
031-42 36 17

Demo team
Mikael Andersson, Banzai
031-15 20 46, 0707-65 03 11

Info
Fredrik Eriksson, KFUM Uppsala
018-257 857

Teknisk referensgrupp
Jonas Johansson, Huskvarna
036-13 35 57 (B), 036-12 55 50 (A)

Ledamot
Håkan Nygren
Nya Söråkersv 12D, 860 35 Söråker
060-416 50
alteahn@timra.se

Ledamot
Stephen Jones
Granvägen 14, 762 41 Rimbo
0175-728 40, 070-580 80 40
stephen@aquarena.nu

Kansli
SKKs kansli
Box 12090
402 41 Göteborg
031-42 43 04
skk.kansli@swipnet.se
www.kyokushin.se

Övriga
Lotta Kronåker
Jungfrugatan 3
595 51 Mjölby
0142-168 71, 070-696 50 65
lottkron@algonet.se

Valberedningsledamot

Marshall McDonagh
Boråsvägen 17
430 65 Rävlanda
031-449 93
Ulrika Yui
Anex A 201
Minami-Sena-Cho
Shizuokashi 420-0915
Japan
+81-54-265-7907
jsintermix@mail.wbs.or.jp

Tony Gullbrandsson
Haganagatan 33B, 411 22 Göteborg
031-701 06 06
031-133 320 -21 -06 (A)
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