-info
Årgång 15

Nr 4

April 2003

Organ för Swedish Karate Kyokushinkai

Svenska framgångar i Danish Open

Lördagen det 12:e april så gick årets Danish Open av stapeln. Tävlingen blev, trots
många återbud, en intressant tillställning med många duktiga fighters. Först och
främst måste Jimmie Collin från Banzai gratuleras till vinsten i herrarnas mellanvikt.
En annan höjdpunkt var herrarnas lättvikt där många duktiga fighters kämpade. Men
den som till sist tog hem klassen var ryssen Khudiakov Vasili som var en fröjd att
skåda.
Årets upplaga av Danish Open började på ett tråkigt vis när samtliga ungerska deltagare och
ett par tyskar uteblev. Arrangörerna fick i all hast stuva om i programmet men som tur var så
blev det många bra matcher ändå. Som vanligt imponerades man av deltagarnas kämpaglöd
och sportslighet.
Herrar lättvikt
Herrarnas lättvikt var nog den intressantaste klassen i år trots att inga svenskar återfanns i
klassen. Tonkin Noroine som fick brons förra året var med och inledde med en fantastisk
match där den blott 16-årig schweizaren Jurg Burri fick se sig utklassad. Svepspecialisten
Tonkin lät inte Jurg stå på benen i många sekunder mellan svepen. Matchen avslutades med
dagens första knock efter en välplacerad Ushiro Geri i solarplexus. Tonkin åkte dock ut i nästa
match och efterhand utkristalliserade sig två suveräner, nämligen Kim Holm från Danmark
och Khudiakov Vasili från Ryssland. Kim fick kämpa sig till finalen medan Khudiakov i princip
gick fram som en slåttermaskin. Denne ryss hade fantastiska tekniker och rördes sig oavbrutet i alla riktningar. Det var inte många slag som han fick ta emot. Finalen mellan Kim och
Khudiakov började med att bägge satte högsta fart men i förlängningen satte Khudiakov in en
högre växel och matade in välriktade slag i ett rasande tempo som bröt ned Kim. Till sist stöp
Kim av en välriktad shita tsuki och saken var klar. Khudiakov vann också priset för bästa teknik.
Herrar mellanvikt
Denna klassen innehöll flest svenskar vilka var som följer: Stefan Frank (Ashihara), Jimmie
Collin (Banzai), Shaban Shipoli (Banzai), Andreas Almén (Linköping) och Fredrik Johansson
(Ashihara). Stefan Frank och Fredrik Johansson åkte båda ut i sina första matcher. Båda
kämpade bra men åkte ut direkt utan förlängningar. Shaban gjorde också en bra match och
visade i inledningskedet upp bra tekniker och låg jämt med sin motståndare. Men i den sista
förlängningen så verkade tröttheten ta ut sin rätt och han förlorade på domslut. Andreas
Almén visade upp ett stort fighterhjärta och fick publiken med sig då han bjöd på högt tempo
och spektakulära tekniker. Även här gick matchen till slutlig förlängning där det kunde slutat
hur som helst. Tyvärr så valde domarna inte Andreas till vinnare men det är ju så att någon
måste vinna och denna gången hade Andreas oturen på sin sida. Jimmie Collins till sist tog
sig till final via några långa matcher som visade på bra taktisk känsla och utmärkt kondition. I
finalen, som faktiskt, blev den kortaste matchen för Jimmie så hittade han en svag punkt hos
motståndaren som han matade med slag. Motståndaren blev upprepade gånger driven av
mattan innan han till sist inte orkade mer och Jimmie vann på teknisk knock. Nu får vi bara
hoppas att Jimmie hålla formen till EM där han skall vara med.

Herrar tungvikt
Tungviktsklassen innehöll en svensk, nämligen Fredrik Nilsson från Uppsala. Fredrik låg under i början på sin match men lyckades efter ett par förlängningar och en strålande kämparinsats vända på steken och vann välförtjänt. En riktig arbetsseger. I nästa match stötte Fredrik
på Benno Rasmussen som ju vunnit klassen de tre sista åren och fyra gånger totalt. Trots
detta inledde den 87 kg tunge Fredrik respektlöst och lyckades hålla den 104 kg tunge dansken stången in i andra ronden då han blev övermäktig. I finalen möttes Benno och Brian Jacobsen vilket blev en ganska lugn tillställning. Troligen av den anledningen att kämparna känner varandra ganska bra. Matchen gick till vägning, särskiljning genom Tameshiwari, ytterliggare förlängning innan Benno vann för fjärde året i rad på poängen 3-2.
Damer lättvikt
I damernas lättvikt återfanns Anna Sohlberg från Uppsala. Klassen led också av de många
återbuden och hade väldigt få deltagare och på grund av omläggningarna i programmet så
Anna fick vänta långt in på eftermiddagen innan hon fick gå sin första match. Matchen blev
jämn, med mycket intensiv slagväxling, men Anna fick till sist ge sig på domslut.
Damer tungvikt
Här återfanns Maria Stensson från GKK som även hon fick vänta väldigt länge på sin match. I
denna matchen kom Maria inte riktigt in då motståndaren gick väldigt nära Maria och i princip
hängde på henne vilket resulterade i ett par varningar. Maria hade dock svårt byta skepnad på
matchen och motståndaren som både slog och sparkade hårt lyckades få Maria ur balans
som till sist förlorade på poäng.

/Tobbe Johansson, GKK

Svenska resultat:
1) Herrar mellanvikt: Jimmie Collin, Banzai
3) Herrar tungvikt: Fredrik Nilsson, Uppsala
2) Damer lättvikt: Anna Sohlberg, Uppsala
3) Damer tungvikt: Maria Stensson
(hela resultatlistorna kommer i nästa SKK-info)
All Style Open 2003-04-06
På All Style Open som i sedvanlig ordning arrangerades i Solna hallen i Stockholm återfanns
några Kyokushin-klubbar. Tävlingen blir allt större från år till år och denna gång var det bortåt
140 deltagare med varierande bakgrund. Kvaliteten varierar men dagen bjöd på en hel del bra
och underhållande matcher. Det har genom åren blivit ett uppskattat tävlingsarrangemang,
meningarna är dock inte delat positiva. Synpunkter som kommit fram är att den goda stämning och respekt för varandra som genomsyrar våra egna tävlingsarrangemang lyser med sin
frånvaro, till förmån för svallande känslor och starka känslouttryck. All Style Open har dock en
tävlingsform som är på frammarsch och som vi säkerligen kommer att se mera av framöver.
Herrar klass I
-82 kg, 1:a Andreas Almén, Linköping Kyokushin Center
+82 kg, 2:a Björn Wessman, Linköping Kyokushin Center
Herrrar klass II
-76 kg, 2:a Makbolo Ramatulla, KFUM Uppsala Kyokushin
När poängen räknades samman hamnade Linköping Kyokushin Center på en fjärdeplats
bland samtliga deltagande klubbar. Bästa fighter utsågs Andreas Almén till. Stort grattis!

Kata suad väst
Alla oavsett grad är välkomna att deltaga på lägret som arrangeras av Göteborgs Karate Kai.
Ni som vill förbereda er för kommande tävlingar och graderingar under året - kom!
Datum: 4/5 2003
Tid: 11.00 - 16.00

Plats: GKK
Kostnad: 60 kr

Instruktörer: Sensei George Minos, Senpai Louis De la Rosa och Senpai Tony Gullbrandsen
Vid ev frågor kontakta senpai Tony Gullbrandsen på GKK 031-42 43 04

Regionträff i Region Öst!
Årets första regionträff för region Öst gick av stapeln den 22 mars hos Oyama Karate Kai i
Solna. Från Budhuset Örebro, Stockholms Kyokushin, Uppsala Kyokushin och Oyama KK
deltog cirka 20 personer totalt inklusive juniorer. Sempai Lars Sjöberg som ledde passet hade
utlovat ett klassiskt kyokushinpass vilket också var vad vi fick vara med om. Det fick till följd
att åtminstone jag hade ordentlig träningsvärk i framsidan av låren en halv vecka efteråt
bland annat tack vare några härliga vändor rejäla grodhopp som avslutning på passet…
Innan dess hade vi hunnit med både hälsning till solen, traditionell kihon med mycket sparkar,
parövningar och en hel del kumite. Efter passet hade vi picknick invid Oyama KK:s rofyllda
vattenfall.
Region Öst har haft väldigt många aktiviteter denna vår- tre regionala och två nationella kataoch kumitesquadträningar har arrangerats. Tillsammans med regionträffen innebär det ett
aktivt utbyte mellan klubbarna i vår region. Regionträffen är ett bra tillfälle för de som ännu
inte är redo att åka med på squadträning att komma till andra klubbar och träffa nya instruktörer och elever. Hur nästa regionträff ska se ut har vi inte bestämt ännu men den blir troligtvis
först efter sommaren. Nu ser vi fram emot påsklägret och laddar batterierna till det!
Anna Sohlberg
Uppsala Kyokushin

Svenska Budoförbundets årsmöte 22 mars
Vi var några tappra kyokushinare på plats med flera utav era fullmakter. På plats fanns Henrik
Jacobson, Tina Fjärem, Fredrik Eriksson, George Stankovic och Fredrik Sannerhult samt
undertecknad. Totalt var 110 klubbar med 151 röster representerade.
Årsmötet i Stockholm valde in Kickboxning och Capoeira in i förbundet (104 röster för
Kickboxning, 93 röster för Capoeira). Dessa bildar en kampsportsektion tillsammans.
Årsmötet beslutade att ändra namnet till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet (132
röster).
Årsmötet höjde medlemsavgiften med 15 kr/ medlem (84 röster).
Shihan Michael Söderkvist valdes in i huvudstyrelsen och jag valdes in i karatesektionens
styrelse.
Mer info och reportage finns på www.budo.se.
// Sensei Virpi Alajarva

Regionalt träningsläger
Lördagen den 29:e mars var det
läger med shihan Collins i Umeå.
Med deltagare från Skellefteå,
Strömsund, Östersund, Lycksele,
Härnösand samt förstås Umeå
fyllde vi upp dojon på Ålidhem
ganska bra. Det första passet drog
igång kl. 11.30 med ett kihon pass
som varierade ganska kraftigt i
intensitet eftersom shihan med
jämna mellanrum samlade alla
närvarande för att i större detalj ta
upp olika aspekter av teknikerna
och ställningarna, däremellan gick dock tempot upp så att svetten flödade.
Efter en lunch som varade en timme var det dags igen för ytterligare ett pass i samma anda,
denna gång dock mer fokuserat på handtekniker, passet avslutades med ungefär en halvtimmes kata träning. Detta avslutade dagens träning för 3:kyu och nedåt. För 2:a kyu och uppåt
följde ett kata pass som inriktades på mer avancerade kator. Detta pass inleddes tillsammans
men delades efter en stund upp så att dan graderade tränade för shihan Collins och vi brunbälten tränade på Seienchin under ledning av sensei Ghanbari. På det stora hela var det ett
väldigt givande läger ur teknisk synpunkt.
Osu! Jörgen Stenvall, Umeå karateklubb.

Regional squadträning, Region Öst
Sensei Camilla Wigardtsson och senpai Oscar Otteborn stod för instruktionerna även denna
gång. Region Öst har haft tre regionala squadträningar under våren. Sensei Camillas
katapass hade tolv deltagare, något färre på fightingen. Något som har genomsyrat samtliga
squadträningar i Stockholms dojo under våren är god stämning, bra träning, och engagerande
instruktörer. Synd bara att fler inte drar nytta av dessa träningstillfällen. Vi hoppas naturligtvis
på ännu fler deltagare när höstens regionala träningar drar igång. Stor tack till instruktörerna
för deras engagemang och tålamod!

Nationell squadträning i kata
Söndagen den 6 april anlände shihan Michael Söderkvist till Stockholm för att i Stockholmsdojon hålla i en nationell squadträning i kata. Dagen innefattade även uttagningen till EM i
Litauen i slutet av maj. Nytt för i år är att både dam- och herrkata finns med på programmet.
Träningen lockade tio utövare, som tillsammans tränade i nästan fyra, intensiva timmar. I
Litauen representeras Sverige av Lotta Kronåker och Johan Isberg.

SOMMARLÄGER
Stockholm
2003-06-27 - 29
Årets sommarläger startar fredagen den 27 juni och avslutas söndagen den
29 juni. De som planerar att försöka sig på en svartbältesgradering i sommar
skall dock boka in även kvällen inna. Graderingens tekniska del äger rum på
torsdag kvällen (tid meddelas senare) i Stockholms Kyokushins dojo. Graderingen avslutas enligt tradition med kumite först på söndagen. Instruktörer är
shihan Howard Collins, shihan Brian Fitkin och shihan Lloyd Payne. Boka in
dessa datum redan nu. Mer information kommer i nästa månads SKK-info.
Håll även utkik på hemsidan för mer information.

I nästa SKK-info...
... kan du bland annat läsa om Örebros barnläger. Helgen före påsk samlades ett
drygt tjogotal juniorer för att träna tillsammans i Örebros nya dojo i Sportpalatset.
Läs mer om detta!
... stor Påskläger Special, med allt om 20-års jubileet i Östersund. Nära 250
anmälda och många celebra gäster ger förhoppning om ett sensationell läger. Se
bilderna och läs om allt du missade om du nu trots allt inte var där!
... Squad väst har sin första kata squad, säkerligen finns det några rader om det.
... Individuella Riksmästerskapen hålls i Skövde lördagen den 10 maj. Bilder,
resultat och en liten artikel från tävlingarna

SKK-info
Deadlines
2003
16 maj
13 juni
15 augusti
12 september
17 oktober
14 november
12 december

Bli vårfin!
Missa inte vårens erbjudande
från SBI, som
medföljer infot
som en bilaga!

För senaste nytt
i KyokushinSverige, gå in
på vår hemsida:
www.kyokushin.se

SKK’s Kansli
Box 12090
402 41 Göteborg
Pg 9 84 92-2
skk.kansli@swipnet.se

Kalendarium
2003
April
18-20 april

Påskläger, Östersund. Läs mer
www.budokai.z.se/karate/lager.html

på

Maj
4 maj

Squad Väst, Kataträning kl 11-16, Göteborgs
Karate Kai

10 maj

Individuella Riksmästerskapen, kumite samt
kata, Skövde, Södermalms IP/Idrottshallen

11 maj

Damtävling, Japan

23-25 maj

Banzai Karate Kai och region väst inbjuder till
Yoshinken-seminarium med sensei Marshall
McDonagh

29-31 maj

EM Kyokushin, Litauen. Seniorer och juniorer

31 maj-1 juni Träningsläger och gradering för shihan Håkan
Nygren
Juni
7 juni

Brännbollsturnering, Skövde

27-29 juni

Sommarläger, Stockholm (Shodan-graderingen
inleds torsdag 26 juni)

Augusti

Kick-off för klubbledare, Umeå

4-5 oktober

VM Japan

24 - 25 okt

Maratonläger, Göteborgs Karate Kai. För mer
info, kontakta senpai Kent Karlsson.

Okt/Nov

Teknikseminarium, Göteborg

November

Lag RM, Sundsvall

28-30 nov

Norrlandsläger, Skellefteå

