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Vi vill ha hjälp!
Av dig!
NU!
Så var det första numret av SKK-magasinet, i den
senaste varianten, klart. Nu börjar arbetet med
nästa nummer och där skulle vi i redaktionen vilja
ha din hjälp.
För att SKK-magasinet återigen ska bli ett bra fo-
rum för Kyokushin, SKK och dess medlemmar,
behövs det ett aktivt deltagande av alla inom SKK.
Redaktionen behöver veta vad som händer i din
klubb, gärna i form av texter och foton till artik-
lar, men info, uppslag, idéer, vilda infall och kom-
mentarer är också välkomna.
Tillsammans kan vi skapa en riktigt bra tidskrift
för svensk Kyokushin!
Planerna är att se till att det kommer ut fyra num-
mer per år, det blir mycket material det, och de
preliminära utgivningsdatumen för resten av 2006
är:
Nr 2 - Juni, veckan innan sommarlägret
Nr 3 - Oktober, efter Lag-RM
Nr 4 - December, inför årsmötet

Så plocka fram penna och papper, eller slå på da-
torn, och se till att nästa nummer blir lika välfyllt
som detta!

Fredrik Eriksson

Swedish Karate Postadress: Box 12090, 402 41 Göteborg E-post: kansli@kyokushin.se
Telefon: 031- 42 43 04   Internet: www.kyokushin.se Plusgiro: 9 84 92-2

Framsida
Omslagsbilden är Maria Stensson, med
kämparmin, under en av sina matcher på
World Cup 2005, läs mer på sidan 12.

KYOKUSHINKAI
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Bästa hälsningar

Mikael Andersson
Ordförande Swedish Karate Kyokushinkai

Ordförande har ordet
OSU!
Vi är redan en bit in på verksamhetsåret 2006 och de flesta klubbar
har fullt upp.
Det känns som vi precis har knutit ihop 2005 års
Kyokushinverksamhet i SKK och då kan man bara konstatera att
varven går väldigt snabbt. Med det som bakgrund kan det nog vara
bra att stanna upp och reflektera på den energi som vi alla lägger
ner inom förbundet och på klubbnivå.
Att vi som Kyokushinutövare har en hög status inom vår bransch
är inget nytt, men det beror givetvis på er verksamhet, organisation
och de förebilder som finns inom förbundet (alla eldsjälar). Detta
tåls att upprepas eftersom vi under perioder kämpar på, enskilt ute
i landet och kanske inte alltid känner att man tillhör en stor familj.
På den internationella banan är vi väl representerade sedan många
år av våra shihans och på tävlingssidan känns det som vi tar mark.
Jag hade det stora nöjet att ta del av Danska Öppna i Köpenhamn
för ett par veckor sedan där stora delar av det Svenska landslaget
deltog. Och utan att gå in på matchdetaljer så kan man konstatera
att vi håller mycket hög internationell klass både på herr- och dam-
sidan.
Ni som håller er uppdaterade förbundsmässigt vet att styrelsen via
en motion på årsmötet har fått i uppdrag att arrangera ett Swedish
Open med internationella regler under 2006. Detta innebär givetvis
en möjlighet för våra fighters att få ännu mer erfarenhet på ett till-
gängligt sätt och på det sättet göra ännu bättre resultat internatio-
nellt. Dessutom tror jag personligen att detta kommer ge mycket
positiv uppmärksamhet till SKK i största allmänhet och då till våra
medlemsklubbar i synnerhet.
Jag skulle vilja avsluta med att tacka Sensei Camilla Bolin och Sempai
Mikael Nordström för den stora insatts de gjort som förtroende-
valda i styrelsen under en lång tid. På egen begäran och av olika
personliga skäl har de valt att inte fortsätta sitt styrelsearbete, men
är verksamma i förbundet som aktiva karatekas.
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Dansih Open 2006

I år var det en bra uppslutning från
Sverige. På herrsidan hade vi med Mar-
tin Aparicio i lättvikten och Jimmie
Collin och Andreas Almén i mellan-
vikten. På damsidan var Johanna Kama-
kura i lättvikten och Daniela Erkelenz
och Viki Damnjanovska i tungvikten.
Med andra ord ett starkt team och för-
väntningarna var därefter.
Tävlingen i övrigt var lite svårgissad.
Ryssar och litauer uteblev från täv-
lingen. De är bägge starka nationer i
dessa sammanhang. Ungern var där
med ett starkt team. De var säkert där
och provade krafterna inför EM som går
just i Ungern.
Lite överraskande deltog även England
i år. Deltagarna kom från Kyokushin-
IFK, Shihan Arneils stil, och var en jo-
ker i sammanhanget. Hur var nivån på
deras fighters? Som kuriosa kan också
nämnas att Liechtenstein deltog med en
man. Ett land som man sällan ser i så-
dana här sammanhang.

Damer lättvikt
Johanna från Huskvarna Kyokushin
hade den otacksamma uppgiften att få
gå upp i tävlingens absolut första
match. Johanna är en rutinerad och
framgångsrik tävlingsmänniska, men
detta var första gången för henne i full-
kontakt karate. Så det är lätt att förstå
om nerverna var aningen spända inför
första matchen. Inte blev det så mycket
bättre av att veta att första motstånda-
ren var Charlotte Wisöfeldt från Dan-
mark. Charlotte är en tjej som är ovan-
ligt lång, 181 cm, för att tillhöra lätt-
vikten och som dessutom vann Wales
Open 2005 och fick ”Fastest Knockout”
priset. Vilken början.....

Första matchen
Matchen startade också oroväckande då
man kunde se att Charlotte alldeles för
fort och alldeles för ofta fick in sin far-
liga jodan mae-geri på Johanna. Tack
och lov så visade Johanna ingen skada
trots träffarna och fortsatte istället att
attackera med slag och en pricksäker
gedan-mawashi. Och allt eftersom mat-
chen gick så tog Johannas sparkar bättre
och bättre och matchen vände. I andra
förlängningen visade Charlotte att hon

hade tydliga besvär av sparkarna och
domarna valde att avgöra matchen till
Johannas fördel. En speciell eloge till
Charlotte som gör så bra ifrån sig i den
aktningsvärda åldern 40 år!

Johannas ångar på
Andra matchen var mot Gitta
Kondorosi ett svartbälte från Storbritan-
nien.  Denna match blev tuff och jämn.
Slag och sparkar utdelades utan att nå-
gon gick till reträtt. Johanna var dock
aningen ”vassare” och det räckte till en
knapp seger med 3-2 i domarröster ef-
ter första ronden.
Tredje matchen och semifinal var mot
danska Anja Wilhelm. Redan tidigt i
matchen fick Johanna träff med bra
gedan-mawashi och Anja visade att hon
hade ont. Men trots det gick Anja på
framåt och pressade Johanna bakåt vid
flera tillfällen. Första ronden blev oav-
gjord och matchen fortsatte i samma stil.
Till slut var det Johannas fina gedan-
träffar som gjorde att domarna valde
henne till vinnare.

Final
Vem vågade ens hoppas på att Johanna
skulle ta sig till final i sin ”knockdown

debut”. Men nu var hon där och hen-
nes motståndare var ingen mindre en
rutinerade Kamma Kragh med meriter
som bl.a. var EM-2:a 2003.  Men det var
en sargad Johanna som gick till final.
Hennes tuffa fightingstil hade gett
henne mycket stryk. Johanna visade vil-
ken tävlingsmänniska hon är och gick
en hedersvärd final som krävde en för-
längning innan domarna till sist valde
Kamma som vinnare.
En bruten näsa trasiga knogar och en
mörbultad kropp var priset hon beta-
lade för sin hedervärda silvermedalj.
Hon får dessutom allas respekt för sin
insats och var definitivt tävlingens
”skräll”.

Herrarnas lättvikt
Martin från Uppsala Kyokushin är en
rutinerad fighter har varit med tidigare
i dessa sammanhang och gjort bra ifrån
sig, bland annat silver -97. Han ställde
upp i en lättvikt som var full av rutine-
rade fighters. Med det startfältet så vis-
ste man att det skulle bli tungt hur
lottningen än föll ut. Och mycket rik-
tigt, första matchen blev mot mycket
tuffa Búzas Gábor från Ungern.
Matchen blev en styrkemätning där
bägge fighters gav och tog i intensiva
dueller. Martin såg stark och oberörd
ut inför ungrarens attacker, men
ungraren visade heller inga tecken på
att han skulle ta stryk. Första ronden
blev oavgjord och andra ronden började
på samma sätt, men när slutet närmade
sig, så lade ungraren in ytterligare en
växel och Martin började få svårt att
hinna svara på attackerna. När ronden
var över så valde domarna Gabor som

Det var med stor spänning vi åkte till Danish Open i år. Tävlingen som har
blivit en tradition för många klubbar i Sverige. Det är en av de absolut bästa
möjligheterna att få beskåda internationell fullkontakt karate med bra kvalité
så nära Sverige.

Johanna får sina händer kylda och plåstrade
inför nästa match.
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segrare. Synd tyckte naturligtvis alla
svenskar, visserligen höll ungraren ett
högre tempo i slutsekunderna, men
Martin visade inga tecken på att vara
skadad eller på att vilja backa. En för-
längning till hade varit spännande för
att se vilka vems tekniker som egentli-
gen satt bäst..!

Damer tungvikt
Viki från Keiko Karate som skulle möta
ungerska Edit Ábrajám. Det syntes re-
dan på uppvärmningen att det skulle
bli en tuff match. Ungerskorna är ex-
tremt duktiga, kanske de bästa i värl-
den. Viki var också väl förberedd för
denna tävling, så alla förväntade sig en
intensiv kamp om segern.
Först startade matchen med intensiva
dueller. Viki drev Edit med tunga slag
och knän. Edit svarade med snabba
slagserier och försökte med luriga fot-
svep. Successivt så försvann ”intensite-
ten” då Viki och hennes motståndare
fightades på ett sätt som gjorde att de
tog ut varandra. Det blev mycket clinch
och närkamp och Viki fick inget ut-
rymme för sina fina sparkar.
Några lowkicks satt dock bra och läm-
nade säkert bestående minnen hos mot-
ståndaren, men efter en förlängning be-
stämde sig domarna för att utse Edit till
vinnare, trots att matchen fortfarande
stod och vägde fram och tillbaka. Orätt-
visst tyckte många och det var en be-
sviken Viki som lämnade mattan. Återi-
gen skulle det vara roligt att få se ytter-
ligare någon förlängning för att se vilka
tekniker som fungerade bäst egentligen.

Tungvikten fortsätter
Daniela från Keiko Karate hade lyckats
dra på sig en förkylning tidigare i
veckan, trots det var hon fast besluten
att genomföra tävlingen. Dagen innan
tävlingen lyste näsan röd och det såg det
inget vidare ut inför morgondagen. Det
var tidigt i säng för Daniela kvällen innan
och på morgonen såg det något bättre
ut, men hur långt skulle det räcka?
Hon skulle även hon möta en nidan-
graderad ungerska vid namn Marina
Mezösi. Danielas motståndare var be-
tydligt kortare än Daniela och förhopp-
ningen var att hon skulle lyckas få in
sin hennes luriga jodan-mawashi på
motståndaren och slippa gå en lång
match med flera förlängningar.
Inte heller det blev riktigt som det var
tänkt. Matchen var intensiv och det gavs
och togs från bägge håll. Danielas spar-
kar var nära många gånger men det var
inte riktigt hade den explosivitet som
vi är vana vid att se hos Daniela. San-
nolikt var det en följd av sjukdomen?
Trots att Daniela inte riktigt fick till det
så fick inte heller Marina mycket utdel-
ning för sina tekniker. Och vi var alla
förvånade då ungerskan dömdes till
segrare efter två förlängningar. Det kän-
des som om domarna hade bestämt sig
för Ungern i år.

Herrar mellanvikt
Andreas från Linköping Kyokushin
Center är också rutinerad i de här sam-
manhangen, bland annat med silver -
04. I år var det dock ovanligt många bra
och rutinerade fighters i hans klass.

Andreas var en av de få om hade lite
tur med lottningen. Första matchen gick
han mot en avig fighter Diego Lussi från
Schweiz. Diego är ganska orutinerad,
men har en lurig ushiro-geri som han
har vunnit matcher med. Andreas var
aldrig i fara. Han var betydligt starkare
och mer drivande än Diego. Och som
ett resultat av detta blev det wasari då
Diego tappade luften efter Andreas
hårda slag.
Nästa match var mot holländska Peter
Smit som var lättviktsmästare i Danish
Open -00. Man förväntade sig en tuff
match, men så blev det aldrig. Andreas
var den bättre och dominerade matchen
redan från början. Efter att ha jagat ut
motståndaren från mattan några gånger
redan i första ronden så var det lätt för
domarna att välja Andreas som vinnare.

Smenifinal för Andreas
I semifinalen möter Andreas danskar-
nas starkaste kort Christian Christian-
sen, EM 2:a  2003. De har mött tidigare
i FIST då Andreas förlorade på ett snöp-
ligt sätt. Det var tydligt att Christian
hade tänkt upprepa bedriften igen.
Han startade i ett intensivt tempo och
satsade på att avgöra snabbt med en
hiza-geri-jodan precis som i FIST.
Andreas var beredd och svarade med
gedan-mawashi på insidan låret, som
successivt gav mer och mer resultat.
Ronderna gick och det blev en riktig
kämpamatch. Christian hade uppenbart
ont, med det hindrade inte honom från
att pressa Andreas utanför mattan och
till slut så går segern till Christian.
Andreas insats gav respekt och priset
som bästa fighter gick mycket rättvist
till honom. Hans slutgiltiga placering
blev en mycket hedersvärd 3:e plats.

Martin, till vänster, attackerar med oroshi kakato geri.

Andreas som Bästa Fighter 2006
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Titelförsvarare
Jimmie från Keiko Karate är den mest
rutinerade fightern vi har och var dess-
utom fjolårets mellanviktsmästare och
var med andra ord en titelförsvarare.
Hans första motståndare skulle vara en
för oss en ”okänd” tysk.
Väl framme vid mattan så stod en helt
annan motståndare på andra sidan.
Darren från England hade visat sin ka-
pacitet då han vann lättvikten i Fran-
ska Öppna i februari-06. Tydligen hade
han gått upp i vikt då han deltog i
mellanvikten denna tävling. Förvirrad
gick Jimmie upp på mattan väntade på
utropet att det var fel match. Men det
kom aldrig. I sista stund hade de änd-
rat lottningen och informationen hade
inte nått ut.
Matchen startade och det blev tufft re-
dan från början. Darren hade farligt
snabba jodansparkar och han stod väl
emot Jimmies hårda slag också. Det blev
en ”kämpamatch”. Trots att Jimmie fick
in flera fina träffar så visade Darren
igenting.
Till slut blev det ändå för mycket för
Darren. I en serie av spark, slag och av-
slutningsvis hiza-geri-jodan så raglade
Darren ner på mattan och segern blev
Jimmies.

Segertåget fortsätter
Jimmies andra match blev mot Simon
Östa från Danmark. De hade mötts förut
i F.I.S.T där Jimmie vann efter en ganska
kort match. Denna match hade Simon
tänkt sig annorlunda, han startade i ett
intensivt tempo och började med att
pressa Jimmie bakåt. Men bara för en
stund, sen kom Jimmie tillbaka och på
exakt samma sätt som i F.I.S.T. så avslu-
tades matchen ganska snabbt, med en
perfekt placerad mawashi-chudan som
fick Simon att tappa luften.

Semifinal
Efter Simon var det dags för Dennis
Truelsen, en annan dansk som Jimmie
mött förut. Dennis har en fantastisk
meritlista med bland annat den unika
bedriften att vinna Danish Open 6 (!!)
år i rad. Något som Jimmie satte stopp
för 2004.
Dennis har utvecklats och var starkare
i denna match än han varit tidigare och
det var otäckt nära när han satte en
snabb jodanspark på Jimmie, men tack
och lov så stod Jimmie pall och matchen
fortsatte. Matchen blev jämn, men
Jimmie ville mer. Något som domarna
observerade och dömde Jimmie till seg-

rare efter två förlängningar. Det inne-
bar att Jimmie var klar för final. Nu
gällde det att försvara titeln och guldet
från i fjol.

Mellanviksfinal
Sista matchen var också mot en dansk,
Christian Christiansen som Andreas
mötte tidigare. De båda har mötts tidi-
gare några gånger och bägge har vun-
nit mot varandra. Till allas förvåning
startade Christian försiktigt och an-
vände sig av en rörlig fightingstil, tvär-
temot vad han brukar ha. Man kunde
misstänka att han bytt taktik.
Matchen varierade från intensiva
dueller till avvaktande förflyttningar.
Jimmie var den som sökte kamp mest,
men när Christian blev offensiv så var
det svårt att stå emot för Jimmie. Den
ena förlängningen efter den andra gick
och till slut blev det vågen. Det var

ingen avgörande viktskillnad och nästa
moment blev tamashiwarin. Även här
var det lika och en sista förlängning
skulle bli avgörande.
Det blev oerhört spännande. Jimmie var
mer drivande i större delen av ronden,
men Christians taktik var att ”spurta”
sista 30 sek. Och det såg inte bra ut när
man såg att Jimmie blev tvungen att
backa några steg för Christians inten-
siva attacker. När det till slut blev dags
för det avgörande domslutet så var det
väl ingen som vågade tro annat än att
domaren skulle ge segern till hemma-
favoriten, med stöd från de sista sekun-
derna i matchen.
Till allas förvåning så röstade domarna
på Jimmie som segrare och lät därmed
inte de sista sekunderna vara avgö-
rande. Roligt för Jimmie, men också ro-
ligt för tävlingen, då domarna därmed
gett signaler till att de inte bara är slu-
tet i matchen som räknas. Förhopp-
ningsvis kommer det att påverka
matchernas inriktning i framtiden?
Med denna seger blir Jimmie unik då
han tar guldet för tredje året i rad. Det
har hänt tidigare, men endast danskar
har lyckats med bedriften. Jimmie blir
den första ”utlänningen” som gör detta.
Sammanfattningsvis så var det en rolig
tävling med många bra matcher och en
hög nivå på de deltagande. Trots att
Litauen och Ryssland uteblev så var
konkurrensen kanske ändå högre i år.
Kanske mest på grund av att antalet
”noviser” har minskat. Det var också
roligt att konstatera att Kyokushin-IFK
var duktiga, men de räckte inte riktigt
till mot WKO.

Magnus Hanssen
Keiko Karate

Det svenska coach-teamet, George Stankovic och Magnus Hanssen med landslagscoachen
Håkan Nygren i mitten.
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KKKKKARAARAARAARAARATETETETETE
- det handlar om fötter

Fötterna är faktiskt ett par av de vikti-
gaste kroppsdelarna inom karate, utan
fötter ingen karate! Tyvärr får de inte
alltid den uppmärksamhet som de be-
höver och förtjänar.

Hur många har inte varit tvungna att
sluta träna på grund av krånglande föt-
ter? Ta därför väl hand om dina fötter,
följ skötselråden och håll dem
träningssugna! Nedan kommer några
råd från Apoteket om hur de vanligaste
problemen undviks och behandlas.

Torra fötter
För att huden ska vara mjuk och smi-
dig krävs att den innehåller en viss
mängd vatten, även huden på fötterna.
Apotekets fotkräm innehåller både fukt
och fett och gör huden mjuk och smi-
dig.

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 sli-
ter. Ta ett fotbad, fila bort den tjocka hu-
den och smörj in med fotkräm.
Om ingenting görs åt förhårdnader kan
det lätt uppstå hudsprickor. De kan
göra ont och 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 vik-
tigt att tvätta fötterna varje dag.

Blåsor
Bästa medlet för att undvika blåsor och
skavsår är att hålla fötterna mjuka och
smidiga utan förhårdnader.

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 lik-
nande som rengör och mjukar upp
de hårda hudpartierna. Sitt minst tio
minuter.
Fila bort förhårdnader, mjuka fötter
får sällan blåsor eller sprickor. An-
vänd en mjukare fil, finns att köpa
på apoteket. Bäst är att fila när hu-
den är lite fuktig. En gång i veckan
är allt som behövs för att fötterna ska
förbli mjuka och sköna.
Klipp naglarna rakt över och inte för
kort. Om nagelns hörn ligger utan-
för nagelbädden undviks nageltrång.
Fila gärna också av hörnen så fast-
nar de inte i strumporna.
Smörj in fötterna med en fotkräm,
undvik området mellan tårna för att
minska risken för fotsvamp.Låt dem
vila högt en stund.

Alla fötter mår bättre
av lite ompyssling!

Blåsor är begränsade vätske-
ansamlingar i hudens ytskikt. De upp-
kommer efter ihållande och upprepad
friktion mot huden, som till exempel
från skoskav av för löst sittande skor
eller ovana bara fötter mot dojogolv.
Ett sätt att förebygga blåsor är att an-
vända någon form av elastisk klister-
binda på riskområden.
Större blåsor läker snabbare om de töms
på vätska. Gör först ren blåsan med
sprit och stick därefter hål på den med
en steriliserad nål. Töm blåsan på
vätska men låt huden sitta kvar annars
blir det ett öppet sår som är extra mot-
tagligt för infektioner. Sätt en elastisk
tejp över den tömda blåsan som skydd.
Apoteket eller välsorterade sportaffärer
har olika fomer av sport- och coachtejp
som är bra att använda som skydd.

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

Fotvårtor och fotsvamp
Orsakas av infektion, sprids ofta via all-
männa våtutrymmen. Med normal fot-
vård försvinner de av sig själva, men
det kan ta tid. Apoteket har olika pre-
parat för snabbare behandling.

Fredrik Eriksson
Nyköpings Kyokushin
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40 år med svensk Kyokushin

1957 Kyokushin grundas offi-
ciellt i en liten cermoni på
berget Mitsumine-san.

1965 Göteborgs Karate Kai bildas och blir Sveriges första
Kyokushindojon

1970 Första Svenska Mästerskapet i Karate där Dan Larsson vann
den avancerade och öppna klassen och därmed blev den för-
sta svenska mästaren.

1973 Johnny Grimståhl tar sina klubbar och byter stil till Kyokushin
Det informella samarbetet mellan de olika Kyokushin-
föreningarna formaliseras och Swedish Karate Kyokushinkai
bildas formellt.

1975 Kyokushins första Världsmästerskap genomförs i Japan
1978 SKKs första riksmästerskap och de nya klickerreglerna intro-

duceras
1983 Första Påsklägret i Östersund
1984 Lloyd Payne vinner British Open för 4:e gången

Några nedslag i historien
Känner du till fler?
Tipsa redaktionen!

Under åren av svensk Kyokushin-
verksamhet har det hunnit hända en
hel del, mycket finns bevarat, medan
annat bara finns som minnen hos de
som var med.

Fredrik Eriksson - cipher@algonet.se

Vad har din förening i källaren och du själv i dina byrålådor?

För lite mer än 40 år sedan startade
Attila Mészáros den första organise-
rade Kyokushin-träning i Sverige. Det
har hunnit hända en hel del sedan
dess, Kyokushin har utvecklats och
världen förändrats.
Att ge en rättvisande beskrivning, om
ens överskådlig, av viktigare och större
händelser och personer från den tiden,
är en utrymmeskrävande uppgift.
Så istället för att försöka klämma in 40
år i ett enda nummer, så blir det här
början på en lite längre artikelserie.
Ett förbund är inte mycket annat än de
personer som engagerar sig och därför
är historien om SKK, historien om alla
de som på ett eller annat sätt bidragit
till att göra svensk Kyokushin till vad
den är idag.
Förutom personporträtt av de som for-
mat svensk Kyokushin, kommer det
även lite återblickar av både större och
mindre händelser från åren som gått.
Personporträtten kommer i, mer eller
mindre, kronologisk ordning och först
ut är, naturligtvis, shihan Attila
Mészáros.

Dåvarande sensei Attila och sensei Marshall övervakar makiwara
träning under ett av de första sommarlägren.

För att föra historien och traditionen
vidare behövs kunskap och som en del
av historiedokumentationen kommer
det att sammanställas en film över
Kyokushins tidiga år.

1986 Kata introduceras som tävlingsklass på Lag-
RM

1988 Ylva Wickberg tar VM-silver (WKF)
1992 Första RM med nuvarande RM-regler för semi-

kontakt, ”Klassisk Kyokushin” genomförs i
Solna

1994 Sosai avlider efter en kortare tids sjukdom
2002 Junior-klassen i Kyokushin Kumite införs vid

Lag-RM
2003 IKO byter namn till WKO och det Japanska

Kyokushinförbundet byter namn och logo till
Shin-Kyokushin

2005 Sverige får sin första medalj i ett WKO mäs-
terskap när Maria Stensson tar silver i damer-
nas tungvikt i World Cup

Har du, din förening, eller någon du
känner, filmer, bilder eller annat intres-
sant material, så vill vi gärna ha tips
om det, för att bättre kunna beskriva
Kyokushins historia.



99999april april april april april      20062006200620062006

Shihan Attila är Sveriges för-
sta ”egenproducerade”
dan-graderad inom
Kyokushin och är en av
dem som la grunden för
dagens svenska
Kyokushin och Karate-
förbund.
Det började, som för så
många andra av de tidiga
budo-utövarna, med
judo. I början av 60-talet
kom han i kontakt med
Bluming i Holland och
Kyokushin karate. Nu
räckte det inte
att åka på ett
och annat
s o m m a r l ä -
ger, utan At-
tila ville träna
o r d e n t l i g t .
Han packade väskorna och åkte till Lon-
don för att träna under Steve Arneil.

Första dojon och första eleverna
Pengarna räckte inte så länge, men han
fortsatte att komma tillbaka och 1965
blev shihan Attila Sveriges första
shodan. Väl tillbaka i Sverige grundade
han samma år Göteborgs Karate Kai.
Klubben fick två gånger i veckan an-
vända judoklubben ”Ki”s lokal.
Den blygsamma starten till trots växte
verksamheten snabbt och inom några
år hade inte mindre än tre nya klubbar
grundats av Attilas tidiga  elever. Sensei
Dan Larsson, som var en av de tre, dri-
ver fortfarande Banzai Karate Kai.
Inte nog med att Göteborgs Karate Kai
är Sveriges första officiella Kyokushin
dojo, han har även skrivit den första
svenska karate-boken ”Karate - en in-
struktionsbok i modern karate”. Boken
kom 1969 och är fortfarande aktuell!
I mitten av 70-talet hade verksamheten
i Göteborgs Karate Kai vuxit så mycket
att det behövdes instruktörs-
förstärkning. Shihan Attila kontaktade
shihan Collins som kom och övertog
instruktörsansvaret.

Shihan Attila Mészáros, 5:e Dan
Karateförbund

När shihan Attila
drog igång
k a r a t e -

verksamheten med
Göteborgs Karate
Kai fanns det en-

dast ett fåtal
k a r a t e -
k l u b b a r
spridda över
landet. Det
gjorde att de
f ö r s t a
svenska ka-
rate-instruk-
törerna, med
bland annat

shihan Attila i
spetsen, även

fick bygga upp en
stor del av karat-

ens förbunds-
verksamhet

inom det
s o m
idag är
Svenska
Budo-

och Kampsportsförbundet. Han är till
exempel en av de första svenska inter-
nationellt licensierade karate-domare
och ansvarade länge för  den svenska
domarutbildningen.

Mot nya utmaningar
1980 flyttade shihan Attila vidare till
Stockholm och i och med det slutade

I samband med VM 2003 fastställdes
Attila Mészáros 5:e Dan för lång och
trogen verksamhet för Kyokushin. Ef-
ter över 45 år aktiva år som budo-utö-
vare var det nog hög tid för denna
svenska karatepionjär.

En gruppbild från de första åren med Göteborgs Karate Kai. Sensei Dan Larsson finns
med till vänster om shihan Attila. Vilka andra känner du igen? Tipsa redaktionen!

han med det aktiva karate-utövandet.
Trots det fortsatte han att arbeta för
Kyokushin, både nationellt och interna-
tionellt.
Under hela 80-talet fortsatte han att
bygga upp svensk Kyokushin genom
bland annat ansvara för SKKs domar-
utbildning, vara ordförande i tekniska
kommitté och verka som styrelseleda-
mot.
Parallellt med arbetet inom Kyokushin
fortsatte shihan Attila att arbeta inom
Svenska Budoförbundet, även där med
domarfrågor och allmänt förbundsar-
bete. På det internationella planet fick
han en mycket aktiv del i spridandet av
Kyokushin i Ungern, hans gamla hem-
land.
I början av 90-talet avslutade shihan
Attila sina nationella engagemang,
inom både både SKK och SBKF, för att
kunna ägna sig mer åt internationellt
arbete.
I och med att WKO (tidigare IKO) om-
organiserades efter sosais död har
shihan Attila varit en av de stadiga
punkterna inom Kyokushins världsor-
ganisation, som en av organisationernas
två vice ordförandena, och den enda
förtroendevalda som varit verksam
under sedan 1994.

Fredrik Eriksson
Nyköpings Kyokushin
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Svenska budo- och
kampsportsförbundet

Swedish Karate Kyokushinkai och
svensk karate som organisationer

Idag är nästan alla kamparter organi-
serade inom Svenska budo- och
kampsportsförbundet, över 40 000 utö-
vare fördelade på cirka 700 föreningar
och 15 olika kamparter. Det började
lite enklare med Sveriges första judo-
klubb Hie-Gou i Göteborg, som bil-
dades 1956. Under följande år bilda-
des en rad klubbar runt om i landet
och den 27 november 1960 bildades
Svenska Judoförbundet, som sedan
bytte namn till Svensk Budoförbundet
1969.
Svensk Kyokushin har varit väl enga-
gerad och aktiv inom såväl karate-
sektionen, den del av förbundet som
hanterar karatefrågor, som huvud-
styrelsen, allt sedan starten. Shihan
Meszaros var till exempel en av dem
som låg bakom bildadet av en karate-
sektion i dåvarande Judoförbundet och
han fortsatte att verka på olika nivåer
en bra bit in på 1990-talet!
Dagens förbund är en produkt av dess
historia och något av en kompromiss
mellan budons gemensamma kärna och
olika stil- och artintressen. Kyokushin
har fortsatt sitt engagemang och aktiva
utvecklandet av förbundet fram till
idag, genom bland annat Shihan Söder-
kvist som utbildningsansvarig inom FS,
Shihan Nygren som regionansvarig för
WKF-tävlingsverksamhet, sensei
Alajarva som styrelsemedlem i karate-
sektionen och FS och sempai Eriksson
som styrelseledamot i karatesektionen,
för att nämna några av dagens aktiva.
I samband med förbundsstämman 2006
utsågs en helt ny styrelse i karate-
sektionen utan någon representant från
någon Kyokushin-förening. Det är inte
första sektionsstyrelsen utan Kyoku-
shinrepresentant och skulle inte leda till
så mycket diskussion om det inte inför
stämman fördes det en rätt hätsk debatt
på SBKFs forum. Det gör att frågan om
hur resultatet kommer att påverka
Kyokushin blir rätt aktuell.
Så redax bad sensei Alajarva att kom-
mentera stämman och resultatet.

Från första början har karaten och
Kyokushin varit en del av ett större
sammanhang. Både Funakoshi, som
introducerade karaten till det japan-
ska fastlandet, och sosai Oyama, som
grundade Kyokushin, menade att
karaten och dess utövare har ett sam-
hällsansvar. För att kunna ta det an-
svaret krävs samarbete.
Idag sker samarbetet till stor del inom
två parallella spår, ett stilmässigt och ett
sportmässigt. Att det är två parallella
strukturer som saknar kontakt mellan
sig, kan ibland göra det hela lite förvir-
rande.
I Sverige organiseras alla idrottsfören-
ingar under Riksidrottsförbundet [RF].
Det är RF som fördelar de olika for-
merna av statsbidrag, som aktivitets-
stöd, Handslaget och liknande, från sta-
ten till lokala föreningar, och det är
inom RF som en stor del av svensk
idrottspolitik hanteras.
För att underlätta administration och
samarbete är RF uppdelat i 67 olika
specialförbund, där Svenska Budo- och
kampsportsförbundet [SBKF] organise-
rar föreningar som utövar någon budo-
art, eller närliggande kamparter, utom
Judo och Tae Kwon Do som är egna
specialförbund.
Bredvid finns en lite utförligare text om
SBKF och hur det är organiserat. I det
här sammanhanget kan det räcka med
att konstatera att verksamheten inom
SBKF ska vara stilneutral, det vill säga
att tävlingsregler, tävlingar och lik-
nande är gemensamma och öppna för
alla, och det kan behövas då det finns
över 30 olika karatestilar inom SBKF.
Det är SBKF som hanterar det svenska
karatelandslaget i WKF, så kallad ”po-
äng-karate” och det tävlingssystem som
aspirerar på att bli olympisk idrott.
Vid sidan av SBKF har de flesta karate-
stilar sin egen stilorganisation, för
Kyokushins del Swedish Karate
Kyokushinkai [SKK], som hanterar stil-
specifika frågor som graderingar, stil-
tävlingar, teknikutveckling, tränings-
material och liknande.
Via SKK är svenska Kyokushin-dojos
anslutna till Kyokushins världsorgani-
sation World Karate Organization

[WKO], en av de större fyra som växt
fram efter sosais död 1994. Till skillnad
från svensk föreningstradition, är inte
WKO organiserat utifrån medlemmar
och föreningar, utan från det japanska
systemet med Branch Chiefs (att redo-
göra för Branch Chiefs systemet får
vänta till ett kommande nummer). I
praktiken innebär det inga större skill-
nader ifråga om inflytande och repre-
sentation för svensk del, tack vare våra
välmeriterande shihans som också är
Branch Chiefs.
WKOs huvudsakliga verksamhet är
Kyokushins världsmästerskap, World
Cup, global teknikharmonisering och
högre dan-graderingar.

Tränande medlemmar

Lokal dojo  - förening

Svenska budo-
och kampsports-
förbundet

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

E U R O P E A N
K A R A T E
Organisation
Kyokushinkai

SVENSKA
STATEN

I n t e r n a t i o n e l l a
Olympiska Kommittén

67 Specialidrottsförbund
22 000 medlemsföreningar

35 (+12) förbund

WORLD

KARATE

FEDERATION
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Jag vill tacka alla er som stöttade min
och sempai Fredrik kandidatur till
karatesektionen. Tyvärr räckte vi inte
till utan hela den gamla styrelsen blev
bortröstad. Ett intressant koncept vilket
även innebär att allt vi har byggt upp
under åren t ex organisationen av lands-
lag och domare också byts ut.
Jag var själv med 1991 när hela den då-
varande styrelsen byttes ut. Själv kom
jag in i sektionsstyrelsen först 1995. Vårt
rättsnöre har genom åren varit att inte
lyfta fram någon speciell stil utan bland
annat få fram ett landslag och domar-
verksamhet baserad på rätt folk än ef-
ter stiltillhörighet.  Så att säga jobba för
karatens bästa.
Personligen känner jag att vi med den nya
styrelsen backar bandet till åren innan
1991.  Känns konstigt, men det var 155
klubbar av sektionens dryga 300 som var
på plats, de flesta genom fullmakter, och
demokratin fick ha sin gilla gång…
I nuläget är det svårt att blicka över vad
detta gör för kyokushin. Vissa av den
nya styrelsen har i sin kampanj försökt
svartmåla vår stil pga vår kärlek för KO.
Personligen tror jag att detta var bara sk
politik inför mötet. Samma person har ti-
digare vurmat för att få in shootfighting,
krav maga med flera i SB&K.
Det intressantaste är om den nya ord-
föranden menar allvar med att ena de
olika stilarna. Vi kommer att testa dessa
vallöften genom att söka sanktion från
sektionsstyrelsen för att kunna arrang-
era en öppen tävling för alla karatestilar
som vill tävla med våra RM-regler.
Gällande förbundsstyrelsen fick shihan
Michael fortsatt mandat som
utbildningsansvarig. I och med att jag
missade sektionsposten återkand-
iderade jag till fs, men jag förlorade mot
samme person som har baktalat mig och
kyokushin innan sektionsmötet.
Denna förlust är tråkig då jag hade
gärna velat jobba kvar och bland annat
ta tag i SB&Ks medicinska kommitté
vilket hade gynnat alla idrotter.
Men, för att citera Robert Gustafsson
”Jag är inte bitter”. Detta kommer att
ge mera tid för stilangelägna ärenden
både för mig och Fredrik och fokus när-
maste tiden kommer att vara att stötta
SKKs styrelse med arrangemanget av
den öppna tävlingen samt Swedish
Open.

SBKFs årsstämma ’06

Virpi Alajarva
Skövde Karate Kai

VÅGRÄTT
1. Är väl OK en lördag?
6. Staden med Sveriges nordligaste

Kyokushindojo
7. Skynda
10. I Skellefteå hålls varje år detta läger
11. I vilken Svensk stad anordnas

Maratonlägret?
13. Framåt
14. Tränar vi väl helst av allt?
16. Kvinnligt alfabet?
17. Ej inne
18. Bakåt
20. xxxxxxlägret hålls årligen i Stock-

holm
21. I vilket land avgörs Kyokushin EM i

maj 2006?

Lös jujiordet och vinn fantastiskt generösa priser! 
1:a pris En gratis 15 km joggintur i valfri teräng för fyra personer samt 100 situps,
100 pushups, på knogarna på asfalt, och 300 Maekeage. 
2:a pris En gratis 10km joggintur i valfri teräng för två personer samt 75 situps,
75 pushups, på knogarna på asfalt, och 200 Maekeage.
3:e pris En gratis 5km joggintur i valfri teräng för en person samt 50 situps, 50
pushups,på knogarna på asfalt, och 100 Maekeage.
Tröstpris 4:e - 10:e pris 50 seiken pushups på asfalt. 
Sänd ett e-postmeddelande till: karatekorsord@yahoo.se och meddela när du löst
korsordet, vi litar på ditt ord. Först inskickat meddelande vinner. Namn på vin-
nare presenteras i nästa nummer.

Vår-juji-ord 2006
LODRÄTT
2. Ja, nej, jag skall, jag skall inte, jag

förstår osv
3. Vill lagspelare göra?
4. Andra person pluralis
5. Ett sådant är väl alltid prisvärt?
6. Tom hand
8. Modernt med dessa gamla ting?
9. Påsklägret hålls i vilken stad?
12. Bälte
15. Mästare
17. Klocka
19. Denna bör man inte gå över för att

hämta en specifik vätska
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I slutat av december 2004 kom ett mejl,
jag var uttagen som reserv till World
cup!!!  Jag var tvungen att kolla och
mycket riktigt på WKOs hemsida
fanns det en lista på uttagna till World
Cup och bland reserverna för det
europiska laget fanns mitt namn!
Tankarna for iväg, hur har jag kunnat
bli reserv till den otroligt stora tävling?
Europeiska kommitén tar ut laget och
min 3:e plats på EM 2004 samt tidigare
internationella placeringar gjorde mig
till en kandidat.
I mars ringde telefonen, det var Shihan
Nygren, han berättade att Sydamerika
inte hade fyllt sin pool och Europa får
ta med sin reserv och det var jag, i juni
skulle jag få åka till Osaka, Japa, för att
tävla i World Cup!
Tur att jag satt ner när jag tog samtalet,
jag var helt mållös och hela kroppen
skakade. Vilken ära, lilla jag skall få vara
med och fightas med proffsen.

Förberedelser
När det stod klart jag skulle åka bör-
jade den riktigt hårda träningen. Med
hjälp av Shihan Collins, Sempai The-
resa, Sempai Annika Petersson och Nik-
las Ollvid började jag öka min träning
till 10-12 st pass i veckan blandat med
kihonträning, säckträning, fightträning,
löpning intervall och distans, styrketrä-
ning och mycket mer. Utan den stött-
ning och hjälp jag fick under de 3 må-
naderna hade jag aldrig varit så förbe-
red.

Japan nästa!
För att slippa jetleg och hinna vänja sig
lite vid Osaka åkte jag en vecka innan
tävlingen. Med en mycket välpackad
väska och mycket nervös mötte jag,
Shihan Fitkin och Maria Thörnvall på
Arlanda flygplats. Maria Thörnvall
skulle coacha mig genom tävlingen och
kändes som ett bra stöd att ha med mig
på planet.

På torsdagen innan tävlingen checkade
alla fighters in på det exklusiva hotellet
Swissotel  höga skyskrapan mitt i
Osaka, bara 5 minuter från tävlings-
arenan, Osaka Gymnasium. I foajen på
hotellet låg nervositeten som en dimma,
alla som varit i en tävlingshall känner
igen känslan. Lika bra fly in på sitt rum
och spara på energin.

Invägning och upptakt
Invägningen var redan tidigt på
fredagsmorgonen och alla vägdes in i
gi-byxor och t-shirt, även tungviktarna.
Vid invägningen var det även utprov-
ning och utlämning av de Isami-
sponsrade tävlingsskydden och regel
genomgång.
Några regler var nya för mig, det var
bland annat tillåtet att sparka avsiktligt
sidledes mot knäled och att det var til-
låtet dra armbågar över nyckelbenen.
Fredagkvällens fokus blev helt enkelt tan-
ken på att inse att jag kanske skulle få sön-
dersparkade knäleder, jag tror det var bra
att fokusera på det, för annars hade jag
nog hittat något annat att oroa mig för,
som mina motståndare…. Konstigt hur
felfokuserad man kan bli och hur stora
problemen kan tyckas för stunden.

Inmarsch och deltagarpresentation

World Cup - från mattan

Den stora tävlingsdagen!
Då dagen jag hade drömt om så länge
här… konstigt nog var jag inte mer ner-
vös än för någon annan tävling, snarare
tvärt om, har faktiskt aldrig känt mig
så förbered för att tävla.
Inmarchen var punktlig, alla fighters
leddes in av karatebarn, efter lite tal och
invigningcermoni var tävlingen igång.
Min första match var dagens 23:e match
och jag skulle möta Marina Strachenko
från Kazakstan, jag visste faktiskt inte
något om vem hon var, men jag hade
mitt mål i sikte, jag skulle ta mig till
nästa match.
Det blev en tuff och jämn fight, hennes
fightingstil påminde mycket om min
egen. Efter 2 långa förlängningar, gav
all min träning resultat. Jag hade bättre
kondition och kunde öka en växel. Jag
fick alla domarna med mig, jag var vi-
dare i tävlingen. Bröstbenet var bra sön-
derslaget, men lyckan att  ha gått vidare
tog bort den smärtan.

Andra matchen
Min andra match, var dagens sista. Jag
skulle möta en japanska, Mari
Masuyama. I papprerna stod det att hon
var hemmafavorit, japans nya hopp.
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Hon hade vunnit Japan Open och ett
gäng andra kända tävlingar.
Jag bestämde mig för att köra mitt race,
jag hade inga snabba huvudsparkar,
men jag hade mina kombinationer som
satt bra, insida lowkick och slag har all-
tid fungerat så jag fick bara öka om jag
skulle vinna. Mitt i matchen ser jag
luckan får upp en jodan hiza geri rakt
på hakan så där hård att jag känner hur
knäskålen klickar hårt mot hakan men
inte en min visar japanskan.
Jag fick in en likadan hiza till innan
matchtiden var slut, men inte en min.
Det blir förlängning och nu ville jag
vinna, vinna, vinna! Med 2 minuter till
var det inget att förlora. Jag satsade allt
och när nästan 2 minuter gått fick jag in
en 3:e hård jodan hiza geri. Matchen är
min, japanskan har så ont i käken att
hon kan att inte fortsätta.
Jag kan inte förklarar den känslan av
glädje när jag vann, ett sånt glädjerus.
Jag var vidare till dag 2, jag hade chans
till pokalplats på World Cup.

Finaldag!
Osaka Gymnasium var slutsålt, hela
arenan var full, pressfotografer, tv-ka-
meror överallt. På skärmen visar går-
dagens godbitar till och med jag är
med!!!

WORLD CUP KORTFAKTA

Maria fightas mot Masuyama.

World Cup är det andra internatio-
nella mästerskap som arrangeras av
vår världsorganisation, World Karate
Organization [WKO].
Liksom WKOs världmästerskap ar-
rangeras tävlingen vart fjärde år, men
till skillnad från VM arrangeras täv-
lingen på olika delar i världen,  tävlan-
det sker i viktklasser och deltagarna
utses av och representerar sin region
inom WKO.

Tävlingsreglerna, i form av matchtid,
poäng, viktklasser och liknande, följder
Kyokushins internationella knock-
down regler.
De World Cup tävlingar som har ge-
nomförts är:
1997 Kawasaki, Japan
2001 Budapest, Ungern
2005 Osaka, Japan

Redan på hotellrum-
met var jag genom-
svettig av nervositet,
min första match
skulle jag möta Alena
Kazhhanova, Ryss-
land. Alena har jag
mött på flera trän-
ingar och läger så hon
visste mina svagheter
och jag hennes. Det
var jobbigt. Japanerna
gillade hennes
fightingstil och jag
visste att jag måste
övertyga domarna för
att vinna.
Inför inmarchen av
alla semifinalisterna
stod alla fighters och
småpratar och jag in-
ser att Alena är lika
nervös som jag plöts-
ligt blev jag lite lug-
nare, vilken tur. Jag
kliver upp på mattan,
bakom mig hör jag
min svenska hejar-
klack ropa och heja,
känns tryggt att ha
dem där.

Vid sidan av själva tävlingarna hålls
också alltid ett av WKOs General
Assembly, i praktiken WKOs årsmöte
med representanter från hela världen,
i samband med World Cup.
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Japan för att tävla, vilket jag aldrig hade
trott, jag gick vidare och vunnit match
efter match. Vad hade jag att förlora?
Det här var min sista match på 10 års
tävlingskarriär.
Jag gick in i matchen med allt jag hade
av vilja och styrka och med inget att
förlora. Matchen gick till en förlängning
och i de sista 30 sekunderna av
förlängningen lade Veronica in en nästa
växel och jag förlorade mot Queen of
Kyokushin.

Så många intryck
På prispallen fick jag silver men för
mig var det bättre än guld, jag
gjorde det jag trodde var omöjligt.
Efter prisutdelning var det press-
konferens och redan samma kväll
visades faktiskt World Cup på ja-
pansk TV. Det kändes konstigt
vara en kändis i Japan, men vilket
avslut på en tävlingskarriär!
Jag skulle vilja berätta och dela

med mig om allt fram till tävlingen,
träningar, förberedelser, allt om resan
efter tävlingen, om att komma hem
till en fantastisk välkomstkommitté
av familj och vänner på Landvetter,
men jag tror det blir lite mycket, så
istället hoppas jag att alla karate-
kas tar tillfället att åka ner och heja
fram vårt lag till herrarnas VM
2007, känslan är obeskrivbar.
Osu!

Maria Stensson
Göteborgs Karate Kai

World Cup 2005 - från ringside
Tack vare hjälp av min generöse
Sensei, Naser Ghanbari och Umeå
karateklubb hade jag under förra som-
maren möjlighet att på plats i Japan
uppleva World Cup 2005 i Osaka. Det
var en spännande resa full av intryck,
spänning, vänskap och karate förstås.
Det är först nu när man tänker tillbaka
på det som man inser vilket äventyr
det var för mig.

Jag anlände efter en lång flygresa till
Osaka på fredagen före tävlingarna
skulle börja. När man kommer till en så-
dan stor stad som Osaka blir man alltid
förvånad över dess storlek. Men som
genom ett mirakel passerade tåget ett
hotell som jag kände igen namnet på,
jag hoppade av och träffade rätt direkt.
I hallen på hotellet stod Maria Stensson

Matchen startar. För att ha en chans att
vinna måste jag hålla ett nära avstånd
så Alena inte får möjlighet att använd
sina snabba jodan sparkar. Under mat-
chen lyckas jag sätta mina insida
lowkick så hon tappar balansen gång på
gång. När första omgången är klar, vå-
gar jag inte titta på domarna.
Framför tävlingsmattan sitter Shihan
Fitkin och Shihan Attila tillsammans
med många andra auktoriter för täv-
lingen. När de plötsligt hoppar upp
ur sina stolar, med enorma leenden.
Då förstår jag, jag har vunnit. JAG ÄR
I FINAL!

Final
Innan finalmatchen fick jag tydlig in-
struktion om hur finalframträdandet
skulle gå till. Hallen skulle släckas ner
jag skulle bli framropar och gå till en
viss plats på mattan där strålkastarn
skulle riktas och där jag presenterades
för publiken och tv-kamerorna.
Jag skall möta Veronica Szoveetes för
andra gången. Första matchen jag
mötte henne, var EM 2003 och då jag
var så rädd att möta henne att jag
trodde jag skulle dö. Jag trodde att hon
sparkade lika hårt som Sempai Kent och
Niklas Ollvid. Visst sparkade hon hårt
men inte hårdare än de och hennes spar-
kar mot huvudet hade jag lyckats und-
komma. Så jag överlevde det EM:et.
Nu var det dags igen, fast den här
gången var jag inte rädd för vad skulle
hända, jag hade redan kommit längre
än jag drömt om, jag hade kommit till

som jag kände väl sedan tidigare och
pratade i telefon. Vi följdes på en res-
taurang och när hon gick på invägning
sökte jag upp mitt lilla hotell. Jag
packade upp mina grejer och tänkte,
”nu kan tävlingen börja”.

Tävlingsstart
World Cup pågick under två dagar va-
rav den första dagen, 18 juni, inleddes
med en pampig öppningsceremoni och
inmarsch av de tävlande. Samtliga kon-
tinenter var representerade av ett lag,
dessutom deltog nationslag från Ryss-
land och Japan.
Tävlingarna inleddes med damernas
första omgång och eftersom jag hade
köpt billiga biljetter var jag inställd på
att få sitta på platser långt från ringen.
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en förlängning till. Nu hade traktorn
startat, Maria bröt ner Marinas försvar
med en skur av sparkar och slag och
vann sedan enhälligt matchen.

Andra omgången
I andra omgången ställdes Maria mot
en japanska vid namn Mari Masuyama.
Maria var inför matchen inställd på att
det skulle krävas en knock-out för att
besegra den svårslagna japanskan. Mat-
chen började i ett högt tempo.
Masayumo var liksom de andra
japanskorna en riktig krigare och kam-
pen var hård.
När matchen var som hetast lyckades
Maria hitta en lucka på japanskan och
klämde in en hård yodan-hizageri.
Japanskan markerade träffen tydligt,
men trots att hon därigenom blivit var-
nad för svenskans knän lyckades hon
inte att värja sig mot dem under åter-
stoden av matchen.
Med hjälp av sin starka fightingstil och
upprepade hizageris vann Maria mat-
chen på ett storartat sätt. Detta var sista
matchen på lördagen och i Marias ögon
lös stolthet och glädje. Hon hade mot-
svarat  och överträffat omgivningens
förväntningar och hade nu bara allt att
vinna.

Andra tävlingsdagen
På söndagen var det återigen en foku-
serad Maria som kom till tävlingen. I
semifinalen mötte hon ryskan Alina
Kazhanova, som Maria kände till sedan
tidigare. De hade tränat tillsammans i

Tack vare en grupp storväxta ungrare
lyckades jag emellertid snart avancera
till riktiga toppenplatser nära ringen.
Det ungerska laget var så resligt att de
japaner som köpt biljetter till platserna
bakom dem undvek att sätta sig där av
rädsla för inte få en glimt av vad som
skedde i ringen. Jag tackade, tog emot
och avancerade ett flertal rader mot
ringside.

Hejarklacksuppdrag
Jag hade träffat Maria Stensson redan
på fredagen före tävlingen och när det
var dags för hennes första match ville
hon att jag och Kristoffer, en svensk
utbytesstudent, som för övrigt också
tränat Kyokushin, skulle följa med fram
till ringen för att heja och sekondera. Det
gjorde vi naturligtvis gärna, vid ringen
träffade vi Marias Coach och namne
Maria Thörnwall samt några danska
vänner till Maria.
I första omgången mötte Maria en tjej
från Kazakstan som hette Marina
Starchenko. Detta skulle visa sig bli en
tuff match för svenskan. Maria hade
före matchen liknat sig själv vid en gam-
mal traktor, lite seg i starten, men om
hon kom igång så var hon stark och tuff.
Matchen började intensivt med att båda
tjejerna låg på hårt med sparkar och
slag.
Efter full tid fanns ingen vinnare, även
om en domare gav segern till kazakstan,
så det blev förlängning. I första
förlängningen var kampen hård och
jämn och efteråt ville alla domarna ha

Danmark och Maria hade under natten
tänkt igenom hur hon skulle besegra sin
motståndare.
Ryskan hade en lite avig stil och an-
vände sig frekvent av långa sparkar. Det
var detta vapen som hade tagit henne
till söndagens semifinal.
När matchen drog igång klev Maria in
på ryskan och ett regn av slag och spar-
kar öste över Kazhanova. Alina försökte
söka avstånd för sina vassa sparkar,
men Maria gav henne aldrig chansen
utan körde över henne som en ångvält.
I denna match behövdes ingen förläng-
ning utan Maria vann den på ett impo-
nerande sätt under ordinarie matchtid.

Finaler
Nu var det så dags för finalerna, spän-
ning hade stigit markant i hallen och
den var till bristningsgränsen fylld av
folk. Eurosport satte upp en enorm
kamerakran vid ringen och ingen kunde
undgå att det var nu det verkligen
gällde.
Området kring ringen var fullt med
supporters till de olika finalisterna och
vi svenskar och några danskar stod
bredvid Maria och alla andra världs-
fighters.
Inför varje final släcktes ljuset i hallen
och finalisterna presenterades en och en
i strålkastarljusets sken. Stämningen var
på topp och mycket, mycket laddad.
I finalen ställdes Maria mot europa-
mästaren Veronika Szovetes från Ung-
ern, en stor och imponerade tjej som på

Prisutdelningscermoni i damernas tungvikt
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Andra resultat i World Cup
Hela World Cup höll ju förstås en
mycket hög nivå med mängder av in-
tressanta matcher. Alla japanska fight-
ers visade mycket bra inställning och
kämparanda, man såg att de var stolta
över att representera karatens hemland.
De ryska tävlande var mycket väl-
tränade och duktiga. De hade en hård
och tuff attityd som gjorde att alla de-
ras matcher var mycket intressanta.
Extra imponerande var silvermedalj-
ören i lättvikten Vasily Khudyakov som
var taktiskt bra och såg ut
som huggen ur granit di-
rekt hämtad från Ural-
bergen.
Herrarnas mellanvikt
vanns av Valeri
Dimitrov från
Bulgarien.
Han hade
en under-
bar stil som
väckte allas
beundran, av-
spänd och trevlig mel-
lan matcherna, jag såg
honom skoja och leka
med några barn inför
finalen, men under
matcherna var han

fokuserad och full-
ständigt livsfarlig.
Pricksäkra yxsparkar
från ingenstans och
hårda välriktade slag
gjorde honom till täv-
lingens dominant.
Herrarnas tungvikt
vanns av Takayuki
Tzukagoshi som be-
segrade både Daniel
Turok och Norichka
Tsukamoto innan han
mötte Donatas
Imbras i final. Finalen
var extremt jämn och
avgjordes på tamashiwari till japanens
förmån.

Sayonaraparty!
Efter tävling och prisutdelning var det
dags för sayonaraparty. Detta hölls på
tävlingens officiella hotell som var
mycket flott. Här serverades den mest
exklusiva buffé jag någonsin ätit med
det bästa ur det asiatiska köket, sushi,
indiskt, det fanns till och med en fon-
tän med choklad i.
Här minglade man med alla tävlande
och alla kända kyokushinprofiler som
besökt tävlingen. På slutet av festen höll

Träning i traditionell miljö.

ett övertygande sätt arbetat sig fram till
finalen. Matchen började hårt och tätt,
båda kämparna gav och tog. Maria slog
ifrån sig bra mot den tio kilo tyngre
Szovetes som bearbetade svenskan med
sina kraftfulla och snabba tekniker.
Vid full tid stod det inte att finna en vin-
nare utan domarna dömde till förläng-
ning. Maria inledde förlängningen bra,
men då lade ungerskan in ytterligare en
växel och det blev för mycket för Ma-
ria. Szovetes vann matchen och knep
guldet, men Maria stod också som en
vinnare med sitt imponerande world
cup silver.
Maria hade visat för sig själv och alla
andra vad hon gick för. Vilken styrka,
vilja och vilket fighterhjärta hon har.

Fredrik Harr, Maria Thörnvall och Brian Fitkin under
Sayonarapartyt.

Tsukamoto ett spontant tal där han bjöd
in alla intresserade på efterfest, jag
följde med, vem vet när man får ett så-
dant tillfälle igen. Festen var i den del
av Osaka som kallas lilla-USA på en li-
ten klubb inträngd mellan två skyskra-
por, här dansade och partajade de täv-
lande och deras supporters till långt in
på morgonen.

Träningsseminarie
På tisdagen efter tävlingen begav jag
mig tillsammans med Shihan Fitkin,
Shihan Söderkvist och Maria Thörnwall
på ett tredagars seminarium, tränings-
läger. Lägret hade ungefär hundra del-
tagare från tjugo länder och många le-
dande karateprofiler från vår gren av
kyokushin.
Seminariet var först i det tusenåriga
tempelområdet Koya-san som ligger två
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timmars bussfärd från Osaka. Här blev
vi inkvarterade i olika buddhistiska
tempel som fungerade som vandrar-
hem. Templen låg som i en liten by i sko-
gen och var förtjusande med portaler,
bonsaiträd och vackra trädgårdar.
Munkarna som bodde i templen skötte
de dagliga sysslorna och hade hand om
oss gäster. Det var en helig känsla i det
lilla samhället och kändes som om ti-
den stått stilla där i många hundra år.
Förutom träning hann vi med sightsee-
ing, en buddhistisk gudstjänst och
känna på en försmak av monsunregnen.

Internationella dan-graderingar
Dagen efter tog vi bussen till Nara där
vi tog in på ett lite mer västerländskt
hotell. Här var det dags för internatio-
nella graderingar, dvs från 4 dan och
uppåt. Vi som inte var inblandade i
graderingen fick under tiden träna kata
i en närliggande extremt het sporthall.
Efter två timmars svettdrypande trä-
ning var det dags för graderingsfighting
och vi blev inkallade som sparringpart-
ners.
All graderingsfighting skedde enskilt
med domare och eftersom det var minst
40 matcher som gällde för varje person
så var det här en långdragen historia.
Vid 19.00 tiden på kvällen var
matchningen över och ett ganska slitet
gäng begav sig tillbaka till hotellet.
Där väntade ett stort sayonaraparty
med god mat och underhållning. Resul-
tatet av graderingen meddelades och
Shihan Midori själv höll i lekar och upp-
tåg som inkluderade alla närvarande.
Det var en rolig och avslappnad fest
med ringdans och som pricken över i
kom en grupp japanska trumslagare och
hade ett framträdande, det var impo-
nerande.

Avslutning
På torsdag avslutades seminariet med
morgonträning i ett närliggande
tempelområde, alla deltagande fick di-
plom och ta i hand med ledarna för läg-
ret. Det var mycket lärorikt och intres-
sant för mig att vara med på semina-
riet, att se hur träningen och graderinga-
rna går till på högsta internationella
nivå samt att få ett ansikte på alla ka-
rate-kändisar man bara hört talas om.

Fredrik Harr
Umeå Karateklubb

Shokai Cup

Stockholm 25 mars 2006
Herrar lättvikt
1:a Stefan Tangen - Stockholm
2:a Oscar Isaksson - Banzai
3:a Alexander Siskov - Örebro Karate
Herrar mellanvikt
1:a Alexis Croazie - Stockholm
2:a Magnus Lindh - Sundsvall
3:a Tobias Backelin - Kristinehamn
Herrar tungvikt
1:a Simon Påhlsson - Lund
2:a Stefan Wennerström - Stockholm
3:a Per Wahlström - Uppsala
Damer lättvikt
1:a Marilén Karlsson - Umeå
2:a Anna-Karin Gray - Stockholm
3:a Victoria Sundström - Banzai
Damer tungvikt
1:a Linette Laggren - Söråker
2:a Natalie Hajas - Lund
3:a Pia Rönnqvist - Banzai
Bästa Fighting Spirit
Therese Nielsen - Gävle
Alexander Siskov - Örebro

RESULTAT
Lördagmorgonen den 25 mars samla-
des 30 förväntansfulla fighters från
Lund till Skellefteå (!) i Stockholm
Kyokushinsdojo för att slipa sina
tävlingsförmågor i Shokai Cup.

För en del var det första gången på
tävlingsmattan, andra var lite mer er-
farna. En nyhet för denna variant av
regionstävling var möjligheten för tidi-
gare oplacerade RM-deltagare att delta.
Alla deltagare fick genomföra minst ett
par matcher och efter att den första ner-
vositeten släppt kom teknikerna. Då det
inte skulle bli någon förlängning utan
domslut direkt efter full matchtid, kräv-
des det full fart från första stund
Alla, oavsett tidigare erfarenhet, delta-
gare bjöd på bra, intensiva matcher.
Tävlingen gick klassvis fram till
finalmatcherna som fick avsluta dagen.
Vill du se matcherna själv, så går det att
beställa en film från www.budofilm.se.
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Rapport från SKKs årsmöte och TK i Linköping 18-19/2-06

Lördagen den 18:e februari var det så
dags för teknikseminarium i Linkö-
ping. Från Mjölby tar det inte lång tid
att åka och efter att ha fått med oss
några långväga gäster från parke-
ringen, stod vi så i Linköpings Budo-
klubb jujutsu-dojon i Ryds centrum.
Fullt med människor i vanliga kläder
gör dock ändå att jag inte riktigt vet var
man ska göra av sig själv även ifall jag
har varit i dojon tidigare så jag intog en
stol i väntan på att alla skulle droppa
in. Samtidigt passade jag på att utnyttja
det mycket trevliga mottagandet med
att ta en snabb fika och studera alla som
träffade alla runtomkring mig och jag
slogs av hur alla verkligen verkade
känna alla.
När så småningom dräkterna kom på
personerna runt omkring började jag
känna mig lite mer hemma och kände
faktiskt igen en hel del fler! För det är
ju så att om man varit på något som-
mar- eller påskläger någon gång kan
man vara säker på att någon därifrån
är med på TK. Och även om man inte
varit på något läger måste jag säga så
här i efterhand att man inte ska vara
rädd för att besöka ett TK för man blir
mycket väl omhändertagen. Även om
det är så att man genast märker att de
som är där är en sammansvetsad grupp
så blir man välkomnad och omhänder-
tagen.
Från att vi kommit igång med passet
och presenterat alla de klubbar som
fanns representerade gick allt fort. Un-

Ett, nästan, första TK-seminarie

Maria, med flätan, tränar tillsammans med
Ronnie Pettersson, som är huvudinstruktör
i den relativt nystartade Kiruna Karate Kai.

Helgen 18-19 februari stod Linköpings
Budoklubb som värd för SKKs års-
möte och årets första Teknik-
seminarium. Totalt var det ett 60 tal
deltagare, varav 35 dangraderade, från
Kiruna i norr till Lund i söder.

På lördagkvällen var det som brukligt
årsmöte och 16 av förbundets 28 fören-
ingar fanns representerade. Det blev
inga större diskussioner, om än att det
hettade till lite när det var dags att fast-
ställa budgeten.
Den diskussionen är väl ett gott tecken
på att det finns mycket vilja, idéer och
verksamhet inom SKK. Vi är ju inte di-
rekt något rikt förbund, vilket gör att
pengarna inte räcker till allt.
Nytt för året var att det avsattes en li-
ten pott till regionsverksamheter, som
till exempel de regionstävlingar för
adepter som ersatt den tidigare
Kyokushin Cup.
Det beslutades också att styrelsen ska ar-
beta vidare med att genomföra ett Swe-
dish Open med internationella regler.
Efter många år och mycket arbete hade
Camilla Bolin bestämt sig för att avstå
från omval. Det gjorde även Mikael
Nordström, vilket gjorde att styrelsen
har följande sammanstättning under
2006:
Ordf Mikael Andersson (Keiko), V ordf
Michael Söderkvist (ÖBK), Kassör Fred-
rik Eriksson (Nyköping/LBK), Sekrete-
rare Fredrik Gundmark (LBK), Led-
möter Lotta Kronåker (Sthlm) & George
Stankovic (Sthlm) och supl: Henrik
Jacobsson (Skövde)

der dagen hann vi med ett pass på för-
middagen där vi tränade förflyttningar
och diverse självförsvarsövningar
skulle väl jag kalla det, sedan lunch och
efter det en presentation från SBI på nya
produkter som sedan gick över till ett
”diskutera hur vi lär ut en teknik”-
gruppdiskussion med redovisningar
och som till slut kom fram till att vi som
inte var så högt graderade hade en bit
kvar till att bli lika duktiga som de hö-
gre graderade.
Summa summarum var tillställningen
riktigt trevlig och jag fick återigen
många nya saker att träna vidare på. Jag
hoppas att vi ses på nästa TK, även om
det bara blir en dag!

Maria Unemo
Mjölby Budoklubb
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För andra året i följd började det nya
året med en härlig rivstart för Skellef-
teå Kyokushin då klubben deltog på
den andra Kampgalan i världshisto-
rien, i Skellefteå alltså.

Den 7 januari 2006 deltog Skellefteå
Kyokushin Karateklubb på den andra
Kampsportsgalan någonsin i Skellefteå.
De drygt 800 personerna på läktarplats
i Eddhallens A-sal fick se en mångfa-
setterad, spektakulär, fantastisk och
mycket underhållande ljud och ljussatt
show för hela familjen.
Och en show var det verkligen. Publi-
ken bjöds på akrobatik, hopp, kast,
fasthållningar, sparkar, slag, hugg och
stötar i ett högt tempo.
De olika arter som visade upp sitt kun-
nande var Aikido, Hapkido, Iaido, Jodo,
Ju-Jutsu, Judo, Kendo, Naginata,
Taekwondo samt sist men inte minst
Kyokushin Karate.
I år var temat att de deltagande klub-
barna skulle lyfta fram och extra mycket
exponera och marknadsföra damer/
tjejer och barn i klubbarna för att ytter-
ligare attrahera dessa grupper till de
olika kamparterna.

Kampsportsgala
i Skellefteå

Aikido, Judo,
Naginata och
Kyokushin Karate
lyckades bäst med
den målsättningen.

Kata och självförsvar
S k e l l e f t e å
Kyokushin började
sin del av uppvis-
ningen med att en
juniorgrupp utförde
Katan Pinan sono
ichi till taktfast mu-
sik, typ hiphop.
Därpå släcktes ljuset ned i hallen och
en självförsvarsuppvisning av Ellenor
Nygren och Hanna Lundmark tog vid.
Kyokushintjejerna, i ackompanjemang
av mycket tung heavy metal musik,
oskadligjorde sju attackerande män i en
blinkande roboskop-ljussättning.
Sedan släcktes ljuset ned i hallen igen.
Det var dags för Kyokushins avslut-
ning. Ett sus gick genom publiken då
eldar tändes på travar av uppställda
betongblock.
Sempai Micke Nordström stegade be-
slutsamt fram för att utföra

tamesheware. Sempai Micke måttade i
eldens lågor, och utförde tamasheware.
Eldsgnistor flög, betongen sprutade åt
alla håll och publiken tjöt när Micke
knäckte de brinnande betongblocken.
Skellefteå Kyokushin har en snyggt pro-
ducerad DVD film från denna gala och
visar den gärna i samband med
Norrlandslägret 2006!

Tony Asserholt
Skellefteå Kyokushin
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Två gånger hade han försökt, två
gånger hade han misslyckats. Kunde
det bli tredje gången gillt? Träningen
var bra tajmad, lottningen var gynn-
sam och det var ett starkt svenskt team
som backade upp.

Det kändes bra, nu gällde det, nu el-
ler aldrig! Jimmie Collin en av Sveri-
ges mest framgångsrika Kyokushin
fighters har vunnit Danish-, Welsh-
och Swiss Open, men aldrig France
Open. Det har varit nära två gånger
men bägge försöken slutade på brons-
plats.

French Open är en Kyokushin karate
fullkontakt tävling. Tävlingen är öppen
för andra stilar och i år gästades täv-
lingen av Okinawa Kempo, Ashihara
Karate och Budo-Kai karate. När täv-
lingen var över så var det i stort sett bara
Kyokushin på prispallen.
De svenska deltagarna var ovanligt
många i år och ovanligt bra förberedda
skulle det visa sig. Tävlingen skiljer sig
från många andra turneringar eftersom
herrarna också har en ”novice-klass”
Det innebär att deltagarna i den klas-
sen inte får ha tävlat i knockdown tidi-
gare, reglerna i övrigt är desamma.
Det vore orättvisst att kalla det en
nybörjarklass, eftersom det deltar flera
högbälten och många har rutin från
semikontakt tävlingar. Kvalitén är be-
tydligt ojämnare än i herrarnas och da-
mernas avancerade klasser. Det var
framför allt i noviceklassen som det
svenska teamet var imponerande fram-
gångsrikt. Förhoppningsvis kan man
tolka det som att Sverige har en ny ge-
neration fighter på gång.
Sverige tog fem stycken av totalt åtta
guld. Dessutom blev det ett silver och
en bronsmedalj. Samtliga svenska del-
tagare åkte hem med medalj.

Johan Dahlin / novice lättvikt
Johan är en offensiv fighter och försöker
hela tiden pressa sin motståndare bakåt
för att kunna avsluta med höga sparkar
mot huvudet. Hans fightingstil är rolig
att titta på och han blev snabbt en favo-
rit hos publiken. Hans tuffaste match var
semifinalen då han ställdes mot Eng-
lands Darryl Davidsson.
Matchen blev lång och jämn men i slutet
på andra förlängningen så var det Johans
upprepande krokar mot revbenen som

5 guld till Sverige av 8 möjliga i French Open

till slut tog musten ur engelsmannen.
Om semifinalen var tuff så var Finalen
desto lättare. WO och guld till Johan.

Viktor Wahlström / novice mellanvikt
Viktor har alltid en intensiv fightingstil
och ett högt tempo i alla sina matcher.
Första matchen blev ett typexempel på
detta. En förlängning krävdes innan
Viktor till slut dömdes som vinnare. Det
var en utmattad Viktor som lämnade
mattan och frågan som många ställde
sig var om han skulle orka två matcher
till. Mot alla odds kom han tillbaka.
Semifinalen startade intensivt men av-
slutades i förtid då Viktor sänkte sin
motståndare med ett knä mot hakan och
finalen avslutade han men ett par väl-
riktade lowkicks vilket gjorde att Jussi
från Schweiz fick ta räkning.

Fredrik Olsson / novice tungvikt
Fredrik hade tur med lottningen och
startade med sin första match i semifi-
nal. Fredrik mäter 2,05 i strumplästen
och det använde han fullt ut på sin be-
tydligt kortare motståndare. Hans knä
var oroväckande nära motståndarens
huvud flera gånger, men det var till sist
en spark mot revbenen som fick hans
motståndare att tappa luften och mat-
chen var avgjord.
I finalen var Fredrik överlägsen sin be-
tydligt mer stillastående motståndare.
Snabba förflyttningar och snabba at-
tacker från Fredrik och nästan ingenting
från Engelsmannen Derek Lowers,
gjorde att domarna dömde Fredrik till
segrare redan efter första ronden

Jimmie gick raka vägen till vinsten i mellanviktsklassen.
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Vanessa Lassarp / lättvikt
Vanessa har bra teknik och när hon väl
kom rätt, i sin första match, så var det
ingen konst för henne att hamra in se-
rie efter serie med välriktade slag som
avslutades en lowkick. Successivt bröts
hennes motståndare ner och efter för-
sta ronden utsågs Vanessa som segrare.
I semifinalen fick hon möta en udda
fighter som man kunde associerade till
”Duracell kaninen”. Matchen hade ett
rasande tempo utan några pauser och
avståndet blev helt fel för Vanessa. All-
deles för sent bytte hon fighting stil och
jobbade mer med armbågarna istället
för det långa slagen. Men det var för
sent, förlust för Vanessa och ett heder-
värt tredjepris.

Maria Thörnvall / tungvikt
Även Maria hade tur med lottningen
och hamnade direkt i semifinal. Där
mötte hon en kortare men tyngre mot-
ståndare. Maria attackerade med stor
variation på teknikerna och fick in flera
bra träffar, utan att behöva ta så mycket
stryk själv. Annelie Le Lienne visade
inga tecken på skada och matchen döm-
des oavgjord och det var till slut vikt-
skillnaden som gjorde att vinsten gick
till den betydligt lättare Maria. Segern
innebar att det skulle bli helsvensk i fi-
nalen där hon skulle möta fjolårets mäs-
tarinna Daniela.

Daniela Erkelenz /tungvikt
Danielas första motståndare var en väl-
tränad Ashihara tjej och det såg ut att
bli en tuff match. Men redan när första
halva ronden hade gått så hade Daniela
börjat dominera och nedräkningen hade
börjat. Salie Vee Mistra gick allt mer på
defensiven och Daniela blev starkare
och starkare. Det blev vinst redan efter
första ronden.
Nästa match, semifinalen var desto tuff-
are. Rutinerade Lia Howlett från Eng-
land gjorde tufft motstånd och Daniela
fick inte till sin fightingstil. En jämn
match där bägge lyckade träffade med
sina höga sparkar men effekten uteblev.
Samtliga förlängningar krävdes innan
domarna utsåg Daniela som vinnare.
Finalen mellan Maria och Daniela blev
en taktikmatch. Bägge har mötts tidi-
gare och känner varandras fightingstil
väl. Danielas taktik visade sig fungera
bäst. Snabba attacker och att försöka
hålla sig undan Marias starka ben-
tekniker fungerade. Matchen blev jämn
och domarna hade svårt att utse en seg-
rare.

När alla ronder var slut så var det återi-
gen vågen som gav den drygt fem kg
lättare Daniela segern och hon blev där-
med mästarinna för andra året i rad.

Jimmie Collin /mellanvikt
Jimmies första motståndare var Michael
Memon, en fransk Kyokushinfighter.
Hans taktik var att ligga nära Jimmie
och satsa på sparkar på insidan av lå-
ret. Jimmie försvarade sig med hårda
slag mot revben och mage, men han fick
ta en del stryk innan slagen började ge
effekt. Sedan gick det snabbt.
När avståndet blev lite längre fick han
plats för sina hårda sparkar och kunde
driva motståndaren bakåt. Ju mer de-
fensiv Memon blev ju starkare blev
Jimmie. En intensiv slagserie avslutades
med en yxspark som fick Jimmies mot-
ståndare att vackla och matchen var
över.
Semifinalen gick mot en osynad fighter
som lottades till semifinal. Caron
Jérémy tränar tillsammans med duktiga
fighters, men var han duktig själv? Ner-
vositeten inför matchen visade sig var
obefogad. Redan efter en halvminut så
syntes Jimmies överlägsenhet. Caron
kanske var duktig som fighter, men han
hade inte magmuskler som räckte till för
Jimmies attacker Efter cirka en minut
var det hela över. Caron hängde framåt

och försökte andas efter en intensiv at-
tack av Jimmie.
Finalen skulle bli tuff, det visste vi
innan.  Motståndaren var Tim Havre-
kamp från Holland, en Kyokushin-
fighter som Jimmie mött två år tidigare.
Den gången vann Jimmie men den se-
gern var dyrköpt med mycket skador
som resultat. Tim hade också tidigare i
tävlingen visat sin nivå genom att rela-
tivt lätt ta sig fram till final samt att i
semifinalen vinna på knockout över den
rutinerade Sebastian Dhorme.
Tim är ”knäspecialist ”och farlig på kort
distans. Jimmies taktik blev därmed att
inte gå in i närkamp med den betydligt
längre motståndaren.  När matchen bör-
jade så attackerade Tim direkt på insi-
dan av låret på samma sätt som Jimmies
första motståndare gjort. Jimmie sva-
rade med explosiva slagserier och
snabbt försvinna utom räckhåll. Takti-
ken verkade fungera, men skulle han
orka alla ronderna och skulle låret
hålla?
Redan tidigt i första ronden gick
Jimmies knoge sönder när han träffade
motståndarens armbåge. Det blev en
match med mycket attityd och vilja.
Bägge var inriktade på att vinna till vil-
ket pris som helst. Rond efter rond gick
utan att domarna kunde utse någon seg-
rare. I slutet av matchen såg Tim tröt-
tare ut en Jimmie, men han fortsatte att
fightas.
Till sist kom momentet då vikten kan
avgöra. Men vågen visade ingen avgö-
rande skillnad. Till slut var det
Tameshiwarin (slå sönder brädor) som
fick avgöra matchen. Med en bräda mer
än sin motståndare kunde till slut
Jimmie utses som vinnare och få den
åtråvärda titeln, segrare i French Open.

Magnus Hanssen
Keiko Karate

Maria och Daniella möttes i damernas
tungviktsfinal, något som de gjort tidigare.
Här i damernas final i Lag-RM 2005.

Vet du vilka som är med
i det svenska Kyokushin-
landslaget?
Inte! Då borde du besöka
Landslagssidan på:

www.kyokushin.se
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Söråkers Kyokushin arrangerade ett
barnläger för region nedre norrland i
11-12 februari. Inbjudna klubbar var
Härnösand, Östersund, Sundsvall och
Gävle. Bland deltagande mon-
graderade återfanns dock bara Söråker
och Östersund, totalt 14 barn. På
ledarsidan var även Sundsvall repre-
senterade.
Barnen som kom var mycket nöjda med
innehållet, som vi försökt göra lite an-
norlunda än vanliga träningar. Första
passet tränade alla under shihan Håkan
Nygren, där de fick prova på lite olika
kihon- och kumite kombinationer.

Ledarutbildning
Under tiden hölls ett ledarseminarium
under ledning av undertecknad. Vi dis-
kuterade träningsupplägg och barn-
pedagogik. Deltagarna fick i uppgift att
studera instruktörerna under lägret, för
att sedan följa upp det med en diskus-
sion om deras observationer. De fick
även i uppgift att planera och genom-
föra en superstartävling, vilket de
gjorde bra. Samtliga deltagare vill ut-
bilda sig vidare i kursen ”Plattformen”
genom SISU.
Nästa träningspass delades gruppen i
två, där ena gruppen tränade kata med
Christoffer Jendrén och Niklas Öhrberg,
och andra gruppen tränade
självförsvar med Tina
Fjärem och Erik Fröjd.

Mera träning
Efter en kvarts frukt
och drickapaus bytte
de. Dessa grupper de-
lade vi sedan ytterli-
gare en gång så de
blev fyra, som fick
tävla mot varan-
dra i hinder-
bana med

Regionalt juniorläger
Söråker

mera på kvällen – mycket uppskattad
tävling, under ledning av Linette Lagg-
ren.

Dag 2
Andra dagen genomförde ledaraspi-
ranterna sin superstartävling på för-
middagen. På eftermiddagen fick de
fyra grupperna genomföra en varsin
uppvisning, där det bjöds på allt mel-
lan kihonträning till sketcher – kul!
Därefter hade vi en katatävling, där nio
av barnen deltog. Tanken var att få
prova på tävling under lite enklare för-
hållanden, innan de tar steget vidare till
större tävlingar.
Vinnare blev Linus Vainionpää, tvåa
Hanna Dolata, båda från Östersund på
tredje plats kom Beatrice Macintosh-
Fjärem, Söråker.

Avslutning
Som avslutning bjöd Niklas Öhrberg
och Erik Fröjd på en spektakulär upp-
visning och vi delade ut priser och dip-
lom.
Hoppas på större uppslutning nästa
gång, för de som var där vill att detta
ska bli en återkommande tradition. De
har lärt känna klubbkamraterna bättre
och även från varandras klubbar. Tack
vare SKKs handslagssatsning var läg-
ret kostnadsfritt för samtliga deltagare.

Tina Fjärem
Söråkers Kyokushin

KYOKUSHIN
KRAFTSAMLAR

Landslagcoach Shihan
Nygren i Lycksele
Lycksele Karate Kai anordnade läger
med Shihan Nygren 25-26 mars med
juniorer och seniorer från Lycksele,
Skellefteå och Kiruna. Då Lyckseles
centrala dojo kändes lite trång för 30-
talet norrländska karatekas, flyttades
träningen till Johan Skyttes skola.

Temat för lägret var mental träning och
vävdes in i de olika passen. Lägret in-
leddes med en och en halv timmes trä-
ning för juniorerna på lördag morgon.
Sedan fortsatte lördagen med Kihon,
Kata och Kumite för alla Kyu grade-
rade. Dagen avrundades med en ge-
mensam middag på den mysiga restau-
rangen Skogskåtan.
Söndagen började med ett pass kumite-
kombinationer både utifrån WKF och
Kyokushin kumite. Därefter följde ett
Kata pass för de avancerade. Sempai
Micke Nordström från Skellefteå hän-
förde oss övriga med uppvisning av
sina tävlingskator. Lägret avslutades
med ett Kumite pass.
Lägret med Shihan Nygren var efter-
längtat och vi kan konstatera att alla för-
väntningar och lite därtill uppfylldes
under helgen.
Noterbart är att Kirunagänget, anförda
av Ronnie Pettersson, företog sig en resa
på över 120 mil för att delta på detta
läger!  Starkt jobbat! Plus att de även
hann träna i Skellefteå på fredags kväl-
len. Osu säger vi alla till Kiruna Karate
Kai!
Vi tackar Shihan Nygren för en mycket
givande helg och ser fram emot fler
läger i framtiden. Osu från Lycksele.

Shihan Nygren instruerar några juniorer.
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KYOKUSHIN
KRAFTSAMLAR

JUNIORER
14-16 juni

www.gavlekarate.com

Missade du regionslägret i Söråker?
Då ska du åka till Gävle 14-16 juni!
RIKSLÄGER
10-15 åringar

Mer info:

Kyokushin kraftsamlar med
HANDSLAHANDSLAHANDSLAHANDSLAHANDSLAGETGETGETGETGET
Under 2004 fick Riksidrottsförbundet
i uppdrag   av regeringen att under en
fyraårsperiod satsa på att: ”öppna dör-
rarna för fler, framför allt inaktiva”,
”hålla tillbaka avgifterna”, ”satsa mer
på flickors idrottande”, ”delta i kam-
pen mot droger” och ”intensifiera sam-
arbetet med skolorna”.
Genom att tillföra nya resurser, totalt en
miljard  kronor under hela perioden, ska
det skapas möjlighet att utveckla den
lokala idrottsrörelsen. Regeringen be-
nämner satsningen som ”Ett handslag
med idrotten”, men oftast kallas sats-
ningen bara ”Handslaget”.
Alla föreningar inom Svenska Budo-
och Kampsportsförbundet [SBKF] kan
ta del av de extra resurserna genom en
enkel ansökan till SBKF - ansökningar
för år 4 ska vara SBKF-kansliet tillhanda
senast den 1 juli 2006, det kommer att
finnas dryga 3 miljoner att dela på bara
inom SBKF!
Läs mer på SBKFs internetsida:
www.budo.se, där det också finns
ansökningshandlingar och lite tips.

Kyokushin fick flygande start
Tack vare Antoni Matacz i Örebro, var
Kyokushin tidigt framme med en ge-

mensam ansökan för att få resurser till
att arbeta för ett starkare gemensamt
förbund inom de aktuella områdena.
För att samordna och administrera
Handslagssatningen bildades en pro-
jektgrupp, som idag leds av Virpi
Alajarva (Skövde), som tillsammans
med olika föreningar genomfört en rad
projekt som syftar till att stärka
Kyokushin som organisation genom
sina medlemsföreningar.

Genomförda satsningar och projekt
Fram till idag har det till exempel varit
projekt inom områdena ”Sprida
Kyokushin”, det har t ex handlat om att
producera en gemensam affisch inför
terminsstarter och att förnya hemsidan,
”Tjejsatsningar”, till exempel att arrang-
era och lyfta fram domarutbildningar
och liknande aktiviteter för tjejer och
”Juniorverksamhet”, som  t ex har hand-
lat om att arrangera och stödja olika
juniorverksamheter, främst läger som
rikslägret i Gävle 14-16 juni, men även
stödja ungdomsledarutbildning och ar-
beta fram fördjupningsmaterial för
mon-graderade.
Vid sidan av de nationella projekten har
det även genomförts en rad olika
regionsaktiviteter, den verksamheten
har nu förts över till förbundet i och
med att SKKs årsmöte avsatte medel till
olika regionsaktiviteter.

Projektgruppen
Om du vill vara med och arbeta för att
stärka Kyokushin, eller om du har nå-
gon bra idé inom ramen för Handslaget,
får du gärna kontakta projektgruppen
via sensei Virpi, via e-post:
virpi.is@home.se
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På gång...
14-16 april SKKs Påskläger, Östersund
22 april Läger shihan Fitkin, Linköping
Endagarsläger hos Linköpings Budoklubb
29 april Squadläger region norr, Umeå
29 april Full Contact Karate Tournament, Norge
6 maj SKKs Riksmästerskap, Göteborg
Keiko arrangerar vårens individuella RM.
13-14 maj Läger i Skellefteå med shihan Nygren
19-20 maj Graderingsläger Shihan Fitkin, LBK
Endagarsläger hos Linköpings Budoklubb
20-21 maj Graderingsläger i Luleå med sensei Naser
26-27 maj Kyokushin EM, Ungern
2-4 juni Regionläger, Uppsala Kyokushin
3-4 juni Graderingsläger shihan Nygren, Skövde
16-18 juni SKKs Sommarläger, Stockholm
Planera redan nu för att vara med på årets sommarläger i Stock-
holm.
16-18 juni Riksläger för juniorer, Gävle
Ålder 10-15 år.
24-28 juni Ungerska sommarlägret med bl a shihan Collins
1 juli Astana Cup, Kazakhstan
Höst Teknikseminarium, Skövde
Sept Shinjin Cup, Örebro
7 okt Lag-RM Linköping
Linköping Kyokushin Center står somvärd för årets RM för
lag och juniorer.
18 nov FIST - Uppsala

2007
3-4 feb French Open, Frankrike
Februari SKKs årsmöte och TK, Uppsala
Vår Individuella RM, Skövde
16 juni Swiss Open - Stans, Schweiz
Höst Lag-RM, Gävle

Det händer massor med spän-
nande saker inom Kyokushin i
Sverige och för att veta det se-
naste behöver du bara göra ett
litet besök på SKKs hemsida.

www.kyokushin.se

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

Saknas det saker
i kalendariet?
Du kan hjälpa till och se till att
kalendariet är aktuellt och uppda-
terat! Skicka ett e-post medde-
lande med information om vad
som är på gång till:

SENASTE NYTT
RIKSMÄSTERSKAP

2006
www.rm2006.se

kalendarium@kyokushin.se

Tycker du att det saknas rapporter från någon Kyokushinaktivitet
eller annat material? Då beror det på att DU inte skrivit om det!
Redaktionen jobbar på, men kan inte vara överallt eller veta allt
(även om vi försöker)! Så sätt igång och arbeta så nästa nummer
kan bli lika välfyllt som detta!
Material skickas till: info@kyokushin.se
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