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Ordföran
de
harorde
t.

2019 är nu över och ett antal veckor av det nya året 2020 är redan förbi.
Föregående år var ett år med en mycket hög intensitet inom SKK och i slutet av
året (9 nov – 10 nov) avhölls det 12:e världsmästerskapet i Tokyo. Många
svenskar på plats i publiken för att stötta och heja på våra svenska deltagare.
Efter VM så avhölls traditionsenligt ett träningsseminarie ”World Karate Seminar”
den 12-14 november nära Mt Fuji. Sverige hade 18 deltagare på plats av de
dryga 400 deltagarna som sökt sig till seminariet.
Man imponeras också av den långa listan av aktiviteter som genomfördes under
förra året. Ett långt band av lokala träningsläger, påskläger, sommarläger,
internationellt deltagande på olika nivåer samt också nationella och lokala
tävlingar. Därtill all övrig tid och arbete som läggs av er på olika nivåer inom alla
klubbar. Stort tack till er alla för detta arbete som nedlagts.
Det är min förhoppning att vi också detta år kan hålla samma höga aktivitetsnivå
och att vi då tillsammans hjälps åt att få Kyokushinkai och vår organisation att
både växa och bli starkare.
Hans Biéth
Ordförande
Swedish Karate Kyokushinkai

4

1.Förtroe
nd
eu
ppd
rag

Styrelse
Under verksamhetsåret har SKKs styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande
Hans Bieth
Göteborgs KK
Vice ordförande
Michael Söderkvist
Östersunds BK
Kassör
Niclas Granstrand
Huskvarna KK
Sekreterare
Fredrik Gundmark
Linköpings BK
Ledamot
Henrik Jacobsson
Älmhults KK
Ledamot
Rebecca Lindgren
KFUM Uppsala
Ledamot
Ulrik Hägge
Göteborgs KK
Suppleant
Magnus Linder
Bollbygd Budokai

Revisorer
Under verksamhetsåret har SKK haft två revisorer:
Lars Sjöberg
Oyama KK
Markus Wall
Lunds Kyokushin

Valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av:
Ledamot
Torbjörn Helmfrid
KFUM Uppsala
Ledamot
Hanna Lundmark
Guldstaden Kyokushin
Suppleant
Rickard Weber
Bollebygd Budo Kai

Tekniska Kommittén
Under verksamhetsåret har Tekniska kommittén haft följande sammansättning:
Ordförande
Michael Söderkvist
Östersunds BK
Ledamot
Howard Collins
Göteborgs KK
Ledamot
Brian Fitkin
Stockholm KK
Ledamot
Håkan Nygren
Söråkers KK
Ledamot
Lloyd Payne
Stockholm KK
Ledamot
Attila Meszaros
Göteborgs KK
Ledamot
Naser Ghanbari
Umeå KK

Andra nationella uppdrag
Branch Chief
Howard Collins
Brian Fitkin
Michael Söderkvist
Attila Meszaros
Håkan Nygren
Lloyd Payne
Naser Ghanbari

Göteborgs KK
Stockholms KK
Östersunds Budokai
Göteborgs KK
Söråker KK
Stockholms KK
Umeå KK
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Swedish Karate Kyokushinkai
Michael Söderkvist
Naser Ghanbari

Östersunds Budokai
Umeå Karateklubb

Camilla Bolin

Stockholms KK

Magnus Hanssen
Torbjörn Helmfrid

Keiko KS
Uppsala

Oualid Burström
Nina Engqvist
Lena Öierstedt
Elin Herlitz
Christer Brolin
Torbjörn Johansson

Guldstaden KK
Tatakai Kyokushin
Oyama Kyokushin
Stockholms Kyokushin
Kristinehamn Kyokushin
Göteborgs KK

Country representative
Domaransvarig
Kyokushin kumite
Landslagscoach kata,
Domaransvarig kata
Landslagscoach
Landslagscoach kadetter
och juniorer
Webmaster
Mediekommunikatör
Mediekommunikatör
Mediekommunikatör
Kanslist
Tävlingskoordinator

Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
Fredrik Gundmark

Linköpings Budoklubb

Ordförande
Förbundsstyrelsen,
Ordförande i
Utbildningskommittén,
Ledamot i RF/SISU
bildnings- och utbildningsråd
Ordförande Svenska
Kyokushin och fullkontaktkarateförbundet, Kassör
Förbundsstyrelsen

Virpi Alajarva

Skövde KK

Henrik Jacobson

Älmhults IF

Ledamot Kyokushin och
fullkontaktkarateförbundet

Jens Karlsson

Skellefteå KK

Kassör Kyokushin och
fullkontaktkarateförbundet

Ulrik Hägge

Göteborgs KK

Vice ordförande
Kyokushin och fullkontaktkarateförbundet
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Internationella uppdrag, inkl internationella domarlicenser
Howard Collins

Göteborgs KK

Brian Fitkin

Stockholms KK

Michael Söderkvist

Östersunds BK

Håkan Nygren
Lloyd Payne
Naser Ghanbari
Camilla Bolin
Mikael Andersson
Tony Gullbrandsen
George Minos

Söråkers KK
Stockholms KK
Umeå KK
Stockholms KK
Kungälvs KK
Göteborgs KK
Göteborgs KK

Ledamot WKOs tekniska
kommitté
Internationell domarlicens
Ledamot WKOs
tekniska/graderingskommitté
Internationell domarlicens
Styrelseledamot EKO
Domarkommitté EKO
Domarkommitté WKO
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
Internationell domarlicens
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2.Kan
sliochinform
ation

Kansliet är beläget i Kristinehamn och kanslist under året har varit Christer Brolin,
Kristinehamn Kyokushin. Christer sköter löpande om beställningar av eko-pass,
diplom och artiklar ur webshopen som inkommer.
Under året har officiella kanaler för informationsspridning varit hemsidan och SKK:s
Facebooksida. SKK fortsätter att jobba med sociala medier som Instagram,
Youtube och Twitter. Framför allt är Facebooksidan och nu även Instagram aktiva.
Vi tackar speciellt de fighters, ledare, deltagare och publik som är ute tävlingar och
läger och som sprider information och uppdateringar från dessa tillfällen. Det är
mycket uppskattat av alla på hemmaplan. På Instagram har SKK ca 915 följare
vilket är en ökning sedan förra året. Antalet prenumeranter på Youtube-kanalen är
i dagsläget 380 st. Totalt har det varit ca 16 000 visningar under verksamhetsåret
2019 vilket är en liten minskning från föregående år. Det innebär ingen stor
minskning i antalet besökare på kanalen trots att inget nytt material publicerats
under 2019. Under året har flera nya informatörer anlitats och nuvarande informatör
är Elin Herlitz. Vi tackar Nina Engqvist och Lena Öierstedt för deras engagemang
under gångna året.
3.D
angrade
ringar

5:e DAN

Maj-Britt Michailoff
Martin Aparicio
Andreas Tampe

Stockholms Kyokushin Karate
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
KFUM Uppsala Kyokushin Karate

3:e DAN

Torbjörn Helmfrid
Per Holmgren
Nadia Chadli

KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Östersunds Budokai
IF Lunds Karate Kyokushinkai

2:a DAN

Rebecca Andrén
Peter Simonsson
Christopher Blomqvist
Frode Storåker

KFUM Uppsala Kyokushin Karate
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Göteborgs Kyokushin Karate

1:a DAN

Diana Normark
Patrik Sörman
Peter Vikström
Joakim Björk
Sakar Osman
Josef Siwik
Elin Herlitz
Ping Kam
Elin Åsklund

Umeå Karate Klubb
KS Umeå Kyokushinkai
Umeå Karate Klubb
Bollebygd Budo-kai
IF Lunds Karate Kyokushinkai
Stockholm Kyokushin Karate
Stockholm Kyokushin Karate
Keiko Karate Sällskap
Kazumi IF
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4.M
ed
m
le
sklubb
ar

Medlemsföreningar redovisas i bilaga 1.
5.Ekon
m
o
i

Redovisas i bilaga 2.
6.Verksam
he
t

Allmänt
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda möten varav ett är en arbetshelg
tillsammans med TK. Det har som tidigare år varit en omfattande verksamhet ute i
föreningarna. I aktivitetslistan nedan listas de aktiviteter som publicerats på
hemsidan. Förutom det har medlemmarna engagerat sig i lokala läger och
naturligtvis en omfattande träningsverksamhet. Årets största tävlingshändelse var
utan tvekan VM i Tokyo i början av november. Extra roligt är det att SKK under
följande seminarium fått tre nya shihans.IF Lunds Kyokushin anordnade årets SM
i Kyokushin under SM-veckan i Malmö. Extra roligt är det att arrangemanget
utnämndes till bästa arrangemang under hela SM-veckan.

Tekniska Kommittén
Tekniska Kommitten (TK, för medlemmar se Förtroendeuppdrag) har under
verksamhetsåret representerat SKK med 3st BC inklusive CR på EKOs kongress i
Vilnius, Lithauen i samband med EM. Michael Söderkvist återvaldes som ledamot
till EKOs styrelse samt som ordförande i EKOs domarkommitte. Under EM U21 i
Tjeckien representerades SKK av CR samt 2 st BC.
TK har haft tre formella möten under året samt flera underhandsbeslut via mail/per
capsulam beslut. TK har under året genomfört två stycken TK-seminarier och lett
tre sanktionerade läger enligt årsmötets uppdrag.
SKK blir en all större organisation med nya generationer av ledare och utövare. Det
har lett till behovet att uppdatera administrationen av graderingsrätt, deltagande på
TK-seminarierna samt fortsatt utveckling av tävlingskoordinatorfunktionen.
Då det är flera tävlingar och behovet att utbilda domare är påtagligt fortsätter TK
att fort- och nyutbilda domare med flera nya A- och B-domare. Mycket givande
samverkar mellan helt nya aspiranter och erfarna domare med rutin vilket ger ett
stort utbyte. SKK har fortsatt att inte bara skickat domare på EM utan även skicka
flera domare på internationella Open-tävlingar. På EM i Vilnius fick SKK en ny
internationell A-domare i Shihan Lloyd Payne samt vid EM i Prag en ny
internationell C-domare i Shihan George Minos.
Tyvärr har RM ställts in. Det råder en stor osäkerhet inom EKO hur kommande EM
kommer att läggas i tiden. Det gör att vi gör ett uppehåll med RM tills EKO har
beslutat sitt tidsschema.
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Höstens stora begivenhet var VM i Tokyo 9-10 november. Sverige deltog med fyra
tävlande och en domare. På WKOs kongress representerades SKK av 7 stycken
BC. I samband med tävlingen hölls ett seminarium med ca 500 deltagare. Shihan
Fitkin, Shihan Collins samt Shihan Söderkvist deltog som instruktörer. Under
seminariet genomförde tre stycken från SKK gradering till 5 Dan. Vidare
graderades två stycken som rekommenderad gradering.
SKK säger ett stort grattis till de mycket väl förtjänta graderna.
Shihan Maj-Britt Michailoff 5 Dan
Shihan Martin Aparicio 5 Dan
Shihan Andreas Tampe 5 Dan
Sensei Dolph Lundgren 4 Dan
Sensei Torbjörn Gozzi 3 Dan
Glädjande var också att SKK 2019 dessutom fick ytterligare 16 nya Dan-grader.

Landslaget och övrig internationell verksamhet
Våra juniorer och kadetter har under året representerat Sverige under EM i Prag i
juli. Py Pasanen mötte Guoda Pakalniskyte från Litauen. Efter en litauisk offensiv i
slutet av matchen gav domarna segern till Gouda. Smilla Malmberg mötte
regerande EM mästarinnan, Anastasia Levko från Ukraina. Smilla öppnade
aggressivt men ukrainskan fick två wasaris med pricksäkra jodan mawashi. Emma
Zetica mötte en ukrainska som snabbt får in en jodan mawashi och trotts Emmas
starka offensiv var matchen förlorad. Mirza Hukic mötte Emil Kakhidze från
Georgien. Efter samtliga förlängningar i en mycket tuff match, gick segern till Mirza.
Nästa match gick mot ukrainaren Mykola Turchyn och tyvärr förlust i första ronden.

Tävlande landslag
Senior kumite
Simon Pålsson
Jimmie Collin
Simon Eriksson
Rasmus Bergström
Stefan Chervenko
Milad Samizade
Dina Kljajic
Sanne Larsson
Ali Hayder
Mirjam Björklund

Keiko
Keiko
KFUM Uppsala KK
Bollebygd Budo-kai
Stockholms KK
Banzai
Keiko
KFUM Uppsala
Stockholms KK
Keiko

Aspirant senior kumite
Moa Jensen
Kungälv KK
Alen Kifahwadia
Stockholm KK
Senior kata
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Andreas Tampe
Adam Rogård
Ella Elvander

KFUM Uppsala KK
KFUM Uppsala KK
KFUM Uppsala KK

Junior kata
Ki Pasanen
Py Pasanen

Oyama Karate Kai
Oyama Karate Kai

Arrangemang, läger och tävlingar
Månad
Januari
Januari
Januari
Januari
Februari
Februari
Februari
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
April
April
April
April
April
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni

Aktivitet
Läger med shihan Bolin
Läger med shihan Alajarva
Carpathia Cup
Stora Höga Open
TK och årsmöte
Uppsala Kyokushin Cup 1/3
Kyokushin Open
EKO seminar
Scottish Open
Mini-läger
Seminarium barn- och ungdomsträning
Uppsala Kyokushin Cup 2/3
Spanish National Open
Spanish International Shinkyokushin
Open
Slovakien Open
Kobierzyce Cup
GKK Kata Cup Shisei
EM Kyokushin
Påskläger
Uppsala Kyokushin Cup 3/3
Swiss Open
Tomodachi Kata Cup
Oki Kodomo Cup
Läger med sensei Peterson
Teknikseminarium med shihan Collins
Regionsquad kadett/junior
Läger med shihan Andersson
Black Sea Cup
Sommarläger
Dutch Shinkyokushin Open

Juni
Juni
Juli
Augusti

Baltic Cup
SM Kyokushin
EM
Domarutbildning

Plats
Visby
Kiruna
Polen
Stora Höga
Örebro
Uppsala
Norge
Polen
Skottland
Stenungsund
Uppsala
Uppsala
Spanien
Spanien
Slovakien
Polen
Göteborg
Litauen
Östersund
Uppsala
Schweiz
Schweiz
Göteborg
Skövde
Bollebygd
Skellefteå
Jukkasjärvi
Stockholm
Drachten,
Nederländerna
Litauen
Malmö
Tjeckien
Uppsala
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Augusti
Augusti
September
September
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November
November
November
November
November
December
December

Kick-off läger
Szolnok Cup
Danish Open
Romanian International Open
British Open
Branko Memorial
Oyama Cup
TK-seminarium
Shinjin Cup
Waterpoort Cup
Norrlandsmästerskapen
Swedish Junior Open
VM Kyokushin
WKO seminarium
Huskvarna Open
Norrlandsläger
Uppsala Kyokushin Cup
Läger med shihan Collins

Umeå
Danmark
Rumänien
England
Kroatien
Kungälv
Göteborg
Örebro
Nederländerna
Japan
Japan
Huskvarna
Skellefteå
Uppsala
Skövde

7.Nyhe
tsrepo
rtage
frånhe
m
sidan

Carpathia Cup
by magnus | Jan 28, 2019 | Nyheter

Ett nytt registreringssystem, sex tatami och hundratals deltagare. I helgen gick Carpathia
Cup/Polish Open i Rzeszow, Polen. Det nya i årets upplaga var att det fanns kataklasser i
tävlingen och ett registreringssystem med streckkoder som hade en del inkörningsproblem. Dagen blev därför väldigt lång och prisutdelningarna startade efter 22 på kvällen.
Men nivån på tävlande var bra, länder som Ungern, Litauen Canada Belarus m.fl. deltog En
bra tävling och bra tillfälle att köra både kata och kumite.
Från Sverige deltog klubbarna Keiko, Huskvarna och Oyama med totalt 7 deltagare. Från
OKK deltog systrarna Ki och Py Pasanen i U18 klassen i både kata och kumite.
I tjejernas kataklass var det 10 deltagare. Första omgången fick tjejerna inte köra pga
lottningen. I andra omgången var Ki först ut med Tsuki no kata. Ki vann sin match. Py mötte
Anastasiya från Ukraina i sin första match. Py vann. Tjejerna klara till semi. Py mötte
Alexandra från Polen och men förlorade med minsta marginal på delat domslut. Ki mötte
Julia från Polen och vann. I finalen mötte Ki Alexandra och vann. Guld och ett brons i
juniorklassen i kata till Sverige.
I kumiteklassen (-65 kg) var det 7 deltagare. Den stora skillnaden till svenska regler var att
tjejerna körde utan handskar. I Pys första match mötte hon Martyna från Polen. Sen körde Ki
sin match mot Olivia från Polen. Vinst för tjejerna och de var klara för semi. Här mötte Py
Paulina från Polen och Ki Diana från Ukraina. Även här vann tjejerna. Nu final mellan Ki och
Py där Ki var strået vassare och vann matchen. Guld och silver i junior kumite till Sverige.
Mirjam Björklund från Keiko deltog som enda senior. Nivån i hennes klass var hög och
Mirjams motståndare blev Alona Veresniak, regerande Europamästarinna i -50 kg klassen.
Matchen blev intensiv och lite otippat hade Mirjam initiativet stora delar av matchen. När
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domslutet kom blev det 2-2 och tyvärr valde huvuddomaren att avgöra matchen till Alonas
fördel. Förlust för Mirjam
Huskvarna Kyokushin har börjat dyka upp mer och mer på den internationella arenan och de
gör det med resultat. (matchreferat saknas)
Michelle Karlquist tävlade i u14 -60kg, resultat: guld
Emma Zetica tävlade i u18 -55kg, resultat: silver
Smilla Malmberg tävlade i u18 -50kg, resultat: brons
Alexander karlquist tävlade i u14 -45kg, resultat: placerade sig ej

Spanish International Shinkyokushin Open 2019
by magnus | Mar 19, 2019 | Nyheter

En ny tävling har dykt upp i Europa. Spanish International Shinkyokushin Open hölls i
Alcorcon i Madrid. Det är en öppen tävling för alla stilar och organisationer. Tävlingen hölls i
samma stad som Spanish Nationals helgen innan och lockade drygt 300 deltagare.
Ambitionen av att bli en stortävling var tydlig. Mycket jobb var nedlagt på de symboliska
tävlingsdetaljerna och omfånget var stort. Sammanlagt deltog 50 klubbar från
organisationerna WKO, KWU, IFK, KYOKUSHIN-KAN, KWF, KIKO, IKOKU, RENGOKAI,
WIBK, IKO MATSUSHIMA, IKO CATALUÑA, KYOKUSHIN ANDALUCIA. 45 olika
tävlingsklasser, allt från barn till veteran, novice till elit, kata (endast spanska deltagare) och
kumite. Dessutom prispengar i Open klasserna.
Men det blev också så som det brukar bli på stora tävlingar. Många mattor, många domare
(där inte alla motsvarade rollen) och hopplöst omöjligt för publiken att förstå vad som pågick.
Det blev en lång dag, men tävlingsupplägget var klokt. De yngsta kategorierna avslutades på
förmiddagen. Seniorklasserna på eftermiddagen och efter en sen inmarsch hölls de sista
finalerna samt öppen klass på kvällen. Flera av klasserna hade dock få deltagare, några
enbart två. Om ambitionerna håller i sig så kan nog tävlingen växa i framtiden.
Deltagarna var till stor del från andra organisationer, främst spanjorer, men många andra
länder fanns representerade bl.a. Canada och Ryssland för att nämna några långväga.
Ryssarna var starka som vanligt, något Mirjam Björklund från Keiko blev medvbeten om i sin
match mot Alieva Dzhunai. Det såg bra ut inledningsvis. Mirjam satte press på Alieva och
satsade på insida lowkick. Men Alieva är rutinerad och hade botmedel. Hon satsade på
hårda krokar och oavsett vad Mirjam gjorde slog hon mot mellangärdet Efter några träffar
kom resultatet, Ippon till Alieva och förlust för Mirjam.
Py Pasanen från Oyama Karate Kai deltog i kumite. i hennes klass (Junior 55-65 kg,
absolute) var det 4 deltagare. Det blev semifinal direkt för Pys del. Matchtiden var 2 minuter.
I första matchen stod hemmafightern Leyla Lazhari för motståndet. Leyla attackerade
intensivt inledningsvis Men när Py svarade på attackerna tappade hon gnistan. Py vann
matchen på Ippon.
I finalen mötte Py Victoria Larking från Danmark. Matchen gungade fram och tillbacka tack
vare varningar från bägge deltagarna. Men Py var den starkaste och även domarna tyckte
det. Det krävdes dock en förlängning på 2 minuter för att utse vinnaren. Guld till Py!

Sensei Dan Larsson har lämnat oss
by kyokushinkai | Apr 4, 2019 | Nyheter
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Som tidigare meddelats har Sensei Dan Larsson gått bort efter en längre tids sjukdom.
Sensei Dan var en av pionjärerna inom svensk Kyokushin karate och startade sin träning
1965 hos Shihan Mészáros på den då nystartade klubben Göteborgs Karate Kai. År 1970
erövrade han sitt svarta bälte under sommarlägret i Kaprun, Österrike. Detta samma år som
han också vann SM i karate, historiskt då detta var första gången denna tävling avhölls.
1972 startade Dan karateklubben Banzai Karate Kai som än idag finns kvar i sina lokaler på
Herkulesgatan i Göteborg. Många av Sensei Dans elever har blivit framgångsrika på
tävlingar och många har under många år fortsatt att träna på Banzai Karate Kai.
Sensei Dan var, efter sin egen aktiva tävlingskarriär, också under många år en mycket
meriterad och respekterad karatedomare. 2003 erhöll Sensei Dan sitt sandanbälte (3:e
graden svarta bälte) och fick av Swedish Karate Kyokushinkai 2007 titeln ”Saiko Komon”
(högste rådgivare) som uppskattning för sitt värdefulla arbete för karate.
Vi kommer att minnas Dan för sin livslånga gärning inom svensk karate och vi kommer också
att minnas Dan för sin starka och unika personlighet.
Våra tankar går till Sensei Dans närmast anhöriga och delar sorgen.
Styrelsen Swedish Karate Kyokushinkai
Tekniska Kommitteen Swedish Karate Kyokushinkai
genom Hans Biéth

EM 2019
by magnus | Apr 16, 2019 | Nyheter

Europamästerskapen 2019 hölls i Litauen och värdlandet satte sin prägel på tävlingen.
Litauen har stor erfarenhet av att arrangera stora tävlingar och denna gången höjde de nivån
ytterligare. Det var ett genomtänkt upplägg, tidsschemat hölls, lagom långa uppvisningar och
en streaming-produktion som höll en hög nivå.
Det märks nu allt oftare att arrangemangen anpassas utifrån hur det ser ut på streamingen.
Det var extra roligt att arrangemanget höll hög klass, för de gjorde också deltagarna. För
varje år som går höjs nivån och kanske ännu mer, så höjs “lägsta nivån”. Det blir färre och
färre som är där och “prövar lyckan”. De flesta debutanter har gått den långa vägen via U16,
U18, U21 och vet vad som krävs av dem. Dessutom är 2019 ett VM-år (var 4:e) och då
brukar även nivån på EM vara lite extra hög.
Värdlandet utmärkte sin närvaro på flera sätt. Av 230 anmälda deltagare från 24 länder var
40 deltagare från Litauen. Något som även syntes på resultatlistorna. I övrigt var det inga
större nyheter. Öst dominerar som vanligt och det är Polen, Ukraina och Litauen som har
flest deltagare och tar flest medaljer.
Georgien och Azerbijan är starkast i herrarnas lättare viktklasser, men de klättrar uppåt i de
tyngra klasserna och nästa års EM lär vi nog få se mer av dem. Bulgarien satsar på kvalite
framför kvantitet och tar två EM guld på 9 deltagare och i det sammanmhanget måste man
bara nämna Valeri “den otrolige”. Att placera sig överst på pallen ännu en gång i extremt
hård konkurrens (denna gången i kategorin -85 kg), är en beundransvärd insats utöver det
vanliga. Hans förmåga att läsa motståndaren och anpassa sin fight därefter är fantasktisk
och hans fysisiska förmåga att hålla samma tempo matchen igenom oavsett hur många
förlängningar är lika fantastisk.
Västeuropas närvaro på prispallen är dock blygsam. Frankrike och Spanien knep dock varsitt
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brons i kumiten. Även i kata kategorin det öst som dominerar. Väst fick dock ett guld tack
vare Belgien och ett brons tack vare Schweiz.
Sverige blev lottlöst detta EM, trots ett starkt team. Vi kom med rutinerade deltagare både i
kata och kumite och var väl förberedda. Men våra motståndare var bevisligen ännu bättre
förberedda. Men de svenska insatserna måste ändå uppskattas för vi gav de bästa ett
hedersvärt motstånd.
Milad Samizade fick möta Jonas Eimonas från Litauen och de har mötts förr. Oddsen var till
Milads favör, men Jonas hade självklart förberett sig. Det skulle inte bli lika lätt denna gång.
Milad startade starkast. Han var rörlig och hans explosiva kombinationer såg ut att kunna
avgöra matchen. Men Jonas höll ut och tog tillbaka lite i slutet av ronden och domarna
dömde oavgjort. I förlängningen tappade Milad lite av intensiteten och Jonas tog mer plats i
matchen. Men så bytte Milad teknik och satsade på låga sparkar, vilket gav honom fördel
igen. Men strax innan slutsignal hände det som inte fick hända. Jonas träffar Milads haka
med ett högt knä. Träffen skakar om Milad och det blir poäng till Jonas och förlust för Milad.
Sanne Larsson mötte nya talangen Csenge Toth från Ungern En explosiv tjej med en
fightingstil som påminde mycket om henne tränare och tidigare EM-vinnare Edit Abraham.
Explosiva tekniker, hårda krokar och en farlig offer-spark. Sannes taktik för att eliminera
Chenges fighting var att ligga nära och vara offensiv för att inte ge Csenge utrymme i
matchen. Sanne pressade bra med sina knäsparkar och taktiken tycktes fungera i cirka två
minuter. Men sen visade det sig att Csenge hade en extra växel och då fick Sanne svårt att
hänga med. Offersparkarna var otäckt när några gånger, men det blev till slut arbetsseger för
Csenge.
Rasmus Bergström imponerade i första matchen då han mötte Ungerska Tamas Popvics.
Tidigt i matchen hittade Rasmus en kombination som fungerade bra. Inledande slag och en
avslutande insida lowkick var effektiv. Det tog en rond för att bearbeta benet och i början på
första förlängningen klarade inte Tamas mer. Rasmus går vidare till kvartsfinal. Där fick
Rasmus smaka på egen medicin Han mötte han hemmafavoriten Kestutis Radvila från
Litauen. Det blev en match med mycket kraft mot kraft. Det såg ljust ut för Rasmus stor del
av matchen. Radvila såg skakad ut och han blev märkbart besvärad av Rasmus hårda
krokar. Men strax innan slutet av första förlängningen avslöjar Rasmus att benen tagit för
mycket stryk, vilket ger Radvila ny energi. Rasmus räddas av klockan, men i sista
förlängningen jagar Radvila det skadade benet. Rasmus försöker komma undan och ge igen,
men nu är det Radvilas match. Det blir till slut förlust för Rasmus på domslut.
Ali Hayder hade antagit utmaningen att tävla i en tyngre viktklass än vad han normalt deltar i.
Bakgrunden är att det ingår i Ali’s VM förberedelser (öppen viktklass) att tävla mot tyngre
motstråndare. Så betydligt lättare än sin motståndare Juras Solokovas från Litauen, satsar
Ali på en rörlig fighting. Med snabba förflyttningar dansade han sig runt Juras, levererade
hårda krokar och var ytterst nära att lyckas med ett par höga sparkar. Även i närkamperna
svarade han stark trots viktskillnaden. Men Juras hamrade in hårda slag så fort Ali stod still
och till slut gick det inte längre. En bra träff i mellangärdet slår luften ur Ali och tävlingen är
över.
Simon Pålsson hade en lyckosam lottning. Han skulle passera två betydligt kortare och
ganska stillastående motståndare innan semifinal. Den första var spanjor och hette Cristobal
David Vidal. Den matchen blev som det var tänkt. Simon höll sig rörlig, attackerade i
omgångar och höjde pressen i slutet mot ronden. När han satte in sin slutspurt pressade han
David bakåt med knä mot kroppen och avslutade med ett knä mot huvudet. Träffen gav
resultat och Simon gick vidare till kvartsfinal. Nästa motståndare påminde om den första

15

både med förnamn, kroppsstorlek och fightingstil. David Andras från Ungern var dock lite
mer offensiv än sin namne och Simon fick jobba hårdare för att få taktiken att fungera. Det
leder till att han drar på sig en varning i matchen och när det var dags för Simons slutspurt
träffar han olyckligt med ett slag på Davids haka. Huvuddomaren anser inte att det är träff
nog för att ge varning och uppmanar de tävlande fortsätta. Men när matchen är slut har han
ändrat sig och utdelar en varning till Simon som blir avgörande. Snöplig förlust och den sista
svenska deltagaren var ute.
Årets EM påverkades av att det är ett VM år. Juniorernas EM (U18) som normalt hålls
samtidigt med med senior EM uteblev denna gång. Det gav mer tid för seniorernas EM som
kunde sprida ut viktklasserna över två dagar i stället för en Dessutom inkuderades “Teamkata” som en ny kategori (första gången på prov höst-18) Än så länge är det endast ett fåtal
länder som deltar i team-kata ochSverige är en av dem. Den nya kategorin är underhållande
och vinner uppskattning framför allt från publiken. Tyvärr blev det ingen placering för kata
deltagarna denna gång, varken i team kategorin eller individuella
Det svenska kata-laget hade tre deltagare Andreas Tampe, Adam Rogård och Ella Elvander,
samtliga från Uppsala Kyokushin Karate. Förutom att de tävlade individuellt var de också
Sveriges representanter i lagtävlingen. Denna tävling infördes på test i samband med öppna
EM som var i Budapest i höstas. Då kom det svenska laget på en tredje plats. Detta var
andra gången för tävlingsformen. Nio lag från olika nationer var anmälda och det svenska
laget var det enda som fick gå en kvalificeringsmatch innan kvartsfinalerna startade. I denna
match stod Armenien för motståndet och lotten för matchen blev Tsuki no kata för lagen.
Båda teamen var välsynkade men det svenska laget stod för betydligt bättre kraft, rytm och
kiai. Vinst mot Armenien i tävlingens första lag-katamatch med 4-1.
Lag-katatävlingen startade samtidigt som de första matcherna i de individuella dam- och
herrtävlingarna tog sin början, ett litet stressmoment för tävlingsdeltagarna att behöva hålla
koll på två tatamis samtidigt inledningsvis. Några matcher senare var det så dags för
kvartsfinal mot fjolårets lag-katasegrare Polen. Polen startade med Seienchin och det
svenska laget valde Sushi ho som man har haft som sitt starkaste kort det senaste året.
Svenskarna lyckades leverera en väl synkroniserad, kraftfull och balanserad sushi-ho som
ledde till en jämn kraftmäting. Domarflaggor gav 3 flaggor till Polen och 2 till Sverige, mycket
knapp förlust alltså mot regerande europamästarna.
I den individuella kata-tävlingen startade Ella sextondelsfinalen med att möta hemmahoppet
Justina Zykutè. Lotten föll på Saiha för deltagarna i denna match. Ella gjorde en stark kata
men föll knappt 3-2. Justina slutade sedermera på en tredje plats i damtävlingen.
Adam stod över första matchen i herrarnas tävling och mötte i åttondelsfinalen Kránitz
Mátyás från Ungern. Herrarna lottades Gekisai sho. Adam levererade en väl utförd kata med
kraftfulla tekniker men fick tyvärr se sig besegrad av ungraren som också stod för en fin
insats med precisa tekniker och väl utförda sparkar.
Längst av svenskarna i årets EM tog sig Andreas. I sextondelsfinalen stod Angel Martinez de
Celis från Andorra för motståndet. Herrarna lottades Gekisai sho. Här var det klasskillnad
och Andreas vann övertygande med siffrorna 5-0. Väl i åttondelsfinal väntade Abdulfat
Hajizada från Azerbaijan som i sin sextondel slagit ut tysken Wlad Roginsky. Lotten föll på
Saiha och även här visade Andreas en högre nivå i utförandet och vann klart med sifforna 50. Med detta var Andreas framme i kvartsfinal och där väntade Yaroslav Kovalchuk från
Ukraina. Kovalchuk är ett känt ansikte och har under de senaste åren prenumererat på EMgulden på såväl junior- som U22-nivå. Detta var hans andra senior-EM efter att ha fallit mot
Attila Toth från Ungern i kvartsfinalen under fjolårets EM. Matchen skulle visa sig bli ruggigt
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jämn. Yaroslav valde att utföra Seienchin vilket Andreas noterat under uppvärmningen och
taktiken blev att försöka sätta den tekniskt något svårare Sushi ho. Utfallet visade hur jämn
kvartsfinalen blev. Andreas förlorade med flaggorna 3-2 efter en imponerande sushi ho som
så när skaffade honom och Sverige en plats i semifinalen. Yaroslav gick sedan vidare med
att slå Polens Filip Zeller i semifinal och fjolårets segrare Konrad Kozubowski (också Polen) i
finalen. En topp 8-placering (5:a) för Andreas och Sverige i årets EM!
För de svenska katadeltagarna i årets EM väntar nu en avslutande tävling 11 maj i Schweiz
(Tomodachi Cup) där det ska tävlas både individuellt i internationell kategori (Golden
League) och i lag-kata innan säsongen är slut.

Swiss Open 2019
by magnus | May 20, 2019 | Nyheter

Swiss Open 2019 var 13 länder med drygt 350 deltagare totalt på både kata- och
kumitetävlingen. Från Sverige deltog Keiko med Mirjam Björklund i seniorklassen och OKK
med 3 katadeltagare i juniorklassen, Mi Pasanen, Denise Blom och Py Pasanen. Då
kumitereglerna för juniorerna är annorlunda deltar Sverige inte i kumite. Tjejerna tävlade
individuellt och i lag.
Denise och Mi tävlade i klassen Girls kata kategori 6. (2004-2001, från 2kyu, national). Först
ut Denise mot Vaselina (regerande EM 2:an i juniorer). Denise gjorde obligatoriska katan
Pinan Go. Denise förlorade matchen men gjorde sin bästa Pinan Go någonsin. Bådar gott
inför framtiden!
Mi körde katan tsuki no kata i sin första omgång. Mha lottningen gick hon direkt till semi. Hon
förlorade matchen med flaggorna 3-2, med minsta marginal mot Florianne från Frankrike. I
matchen om 3:e pris vann Mi med sin Gekisai Dai mot Samra från Schweiz. Brons till OKK
och Sverige.
Py tävlade i klassen Girls kategori 7. (2009-2001, från 2kyu, international). Skillnaden i den
här klassen och föregående var att katorna lottades fram. Py gjorde katan Tsuki no kata och
för motståndet stod Victorya från Ukraina. Py vann och klar för semi. Här mötte Py Emili från
Litauen. Py vann med sin Gekisai Sho och blev klar för final. I finalen väntade Alexandra från
Polen. Py förlorade matchen trots en mycket bra Gekisai Dai. Silver till OKK och Sverige.
I lagkata (mixad) ställde 8 lag upp. Team Oyama mötte lag från Ungern i första omgången.
De körde obligatoriska katan Pinan Go. Vinst till tjejerna i matchen och nu var de redo för
semi. Polen var motståndarlaget bestående av killar. Tjejerna vann med Tsuki no kata. Nu
var de klara för final. I finalen väntade ett lag från Schweiz, Steimann dojo, som var på
hemmaplan. Tjejerna vann även finalen. Guld till OKK och Sverige.
Juniorerna tävlar på lördagen och seniorerna på söndagen
Mirjam mötte Gloria Ripsas från tyska Ashihara organisationen i sin första match. Mirjam var
den bättre och var dominant redan från början. Gloria gick på defensiven men klarade bara
det halva ronden. Mirjam sätter ett välpacerat knä mot magen och följer upp med slag. Ippon
och vinst till Mirjam.
I semifinalen är motståndaren Flavia Odermatt. Schweizisk hemmafavorit som startade
matchen, med en rörlig och teknisk fighting. Mirjam som önskar ett kortare avstånd får inte till
teknikerna inledningsvis, men växer in i matchen. Hon pressar Flavia med hårda krokar och
matchen tippar över till Mirjams fördel, då Flavia överraskande sätter en jodan mawashi som
skärrar Mirjam. Tveksam teknik som tre domare röstar bort och Mirjam jobbar sig tillbaka i
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matchen. Men i slutsekunderna får Flavia träff mot magen och matchen går förlorad med en
wasari till Flavia.
Därefter återstår match om tredje pris Motståndaren heter Johanna Heisgen, också från
tyska Ashihara. Mirjam får ganska snabbt till bra krokslag som uppenbarligen besvärar
Johanna. Bägge tar och ger. Men Mirjam ger mest och Johanna backar. När ronden är slut
röstar domarna på Mirjam som slutar på tredje plats.

Tomodachi Kata Cup 2019
by kyokushinkai | May 23, 2019 | Nyheter

Den 11/5 deltog representanter från Banzai Karate Kai, Uppsala Kyokushin Karate och KS
Umeå Kyokushinkai i Tomodachi Kata Cup 2019 i Schweiz. Tävlingen hölls i Wilen utanför
Zürich och det var över 280 deltagare från olika länder i Europa.
Ella Elvander, Andreas Tampe och Adam Rogård från KFUM Uppsala Kyokushin Karate
tävlade alla både i lag och individuellt. Först ut bland seniorklasserna var lagkata-kategorin i
synkroniserad kata där trion från Uppsala deltog som lag. Kvartsfinalen vann laget
övertygande med domarrösterna 4-1. I semifinalen mötte de nyblivna europamästarinnan An
Driesens-Polimeno och hennes lag från Schweiz. Uppsalalaget förlorade där en jämn match
med 3-2. I match om tredjepris mötte de ett annat lag från Schweiz med många års
erfarenhet av lagtävling. Uppsalalaget gjorde en synkroniserad, kraftfull och väl utförd kata
men förlorade även där med med små marginaler och domarrösterna 3-2. Laget slutade på
en 4e plats.
Ella Elvander vann sin kvartsfinal i damernas internationella svartbältesklass ”Golden
League” med god marginal i och med domarrösterna 5-0. I semifinalen valde hon att göra
Sushiho och Ella vann matchen med 4-1. Sedan var det final där hon mötte hemmafavoriten
Carla Gallati från Schweiz. Där gjorde Ella en stark och tekniskt väl utförd Kanku. Det blev ett
jämnt resultat rösterna 3-2 till Carla en andraplats till Ella.
I herrarnas internationella svartbältesklass ”Golden League” vann Adam Rogård sin
elimineringsmatch övertygande med 5-0. I kvartsfinalen väntade nyblivna EM 3:an Ciril
Bächli från Schweiz. De lottades Saiha men trots en bra prestation på mattan från Adam och
en matchen som såg mycket jämn ut så blev det inga flaggor till Adam.
Andreas vann första elimineringsmatchen med 5-0. Kvartsfinalen vann han med 3-2. I
semifinalen gjorde han en stark Sushiho och vann övertygande med 4-1. Därefter väntade
finalen där han valde att göra Kanku. Med en mycket vän utförd kata vann Andreas även
finalen med 4-1 och slutade därmed på första plats.

Dutch Shinkyokushin Open 2019
by magnus | Jun 18, 2019 | Nyheter

Kumite- och katatävlingen Dutch Shinkyokushin Open gick i Drachten, Nederländerna. Det
var drygt 100 deltagare på tävlingen totalt. Från Sverige och Oyama Karate Kai deltog Py
Pasanen i både kata och kumite i juniorklassen. Tävlingen genomfördes på två tatamis.
I kata var det valfri kata med poängsystem som gällde och i kumiteklasserna var det inga
fasta viktklasser utan de skapades efter att alla vägt in sig. I kata var det 8 deltagare, mixad
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klass, pojkar och flickor 15-17 år. I Pys elimineringsomgången gjorde hon Geksai Sho. 4
bästa poängen gick till final. Py var en av dem. I finalen körde hon Tsuki no kata. Det räckte
till en förstaplacering. Guld till Py och OKK.
I kumiteklassen var det 3 deltagare efter att en av deltagarna valde att hoppa av. Klassen
kördes i pool där alla mötte alla. Matchtiden var 2 minuter. Py mötte en riktigt tuff tjej (som
även tävlar i K-1) från Fight Game Academy i första matchen. Efter 2 minuters hård kamp
blev resultatet hikiwaki i matchen. Den andra matchen vann Py på Ippon. Nu hade Py och
tjejen hon mötte i första matchen lika poäng. Då skulle vågen avgöra. Py var betydligt lättare
och vann sin klass. Ett andra guld till Py och OKK.
Det var en lite mindre tävling deltagarmässigt men det fanns spets i nivån på deltagarna, bra.
Positivt med tävling med både kumite och kata för dem som vill tävla i båda grenarna. Stort
tack till arrangörerna för en väl genomförd tävling. Nästa är kommer tävlingen att gå i
februari.
Toni OKK

EM i Prag 2019
by magnus | Jul 1, 2019 | Nyheter

Svensk guld och damerna i fokus på ett annorlunda EM. Inför kommande VM tävlas det
om extra VM platser. De 6 bästa damerna i öppen viktklass får åka till Japan i nov och
representera Europa på VM.
Åtta stycken damer är sen tidigare uttagna (förra årets EM), så detta var sex kompletterande
platser. Trots att de “åtta bästa” inte deltog, då de redan är klara för VM, så var nivån hög.
Det syntes tydligt att tjejerna förberett sig väl och det bjöds stundtals på extremt
underhållande karate. Tävlingen ger oss en fingervisning om hur konkurrensen kommer att
se ut på damsidan, i framtiden.
Men det var inte det enda som var annorlunda. Tävlingen var en samproduktion mellan tre
länder, Litauen Polen och Tjeckien. Vilket tyvärr också märktes på arrangemanget. Kvalitén
på arrangemangets olika delar varierade, men tanken var god, som det brukar heta.
EM arrangerades i Prag, (för första gången?) och ovanligt nog var tävlingen för samtliga “Uklasser” (U16, U18, U21) Totalt var det 478 deltagare från drygt 20 länder. Sverige deltog
tyvärr inte i U16 klassen, men i övriga klasser hade vi deltagare. Som vanligt dominerar öst
överlägset Litauen, Ukraina och Polen tog ca 30 medaljer var (alla klasser inräknade)
Sverige tog en
I tjejernas kataklass var det 21 deltagare. Först ut var Py Pasanen och hon mötte Vanessa
Goj från Polen. Katan Gekisai Dai lottades fram. Py vann matchen 3-2 på flaggor. Därefter
var Ki Pasanens tur. Hon mötte Gabija Aleksandravičiūtė från Litauen. Även här lottades
katan Geksai Dai. Ki förlorade med flaggorna 4-1.
I Pys andra match mötte hon Maja Dvéri från Ungern. Py körde Gekisai Sho och Maja Saiha.
Py förlorade matchen med flaggorna 4-1. Tjejerna ute ur katatävlingen och Maja vann
klassen.
Nivån i kata på tävlingen har höjts ytterligare ett snäpp. Den stora skillnaden i tävlingen den
här gången var att domarna bedömde katorna så olika, ofta 3-2 i flaggor i matcherna. Vissa
former av utförande i kata premierades vilket vi inte noterat tidigare, mer åt uppvisningshållet
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istället för bunkai i teknikerna. Snabba armtekniker premierades högre än bra dachis, bra
imbuki och kraft i teknikerna.
Py Pasanen tävlade även i kumite (-65kg) i hennes kategori var det var det 13 deltagare.
Det nya i årets upplaga att alla kadetter och juniorer tävlade med visir på hjälmen. Det andra
var att knäskydd var valfritt att ha (obligatoriskt nästa år). I första matchen mötte Py förra
årets mästarinna Guoda Pakalniškytė från Litauen. Det var en bra match i en minut sett från
Pys synvinkel tills Gouda fick in en en bra tsuki mot chudan. Py blev lite passiv och fick inte
in någon bra flyt efter det. Inga poäng under ordinarie matchtid. Den passiva avslutningen
från Pys sida räckte för domarna att ge Litauiskan vinsten med flaggorna 3-2 (hikiwaki).
Smilla Malmberg mötte regerande EM mästarinna, Anastasiia Levko från Ukraina, i sin
första match. Smilla går ut intensivt med bra slag och chudansparkar men Anastasiia är den
drivande i matchen och sätter två jodan sparkar. Hon vinner på wasari ippon när det bara är
30 sekunder kvar.
Emma Zetica möter Ruslana Beztsinna från Ukraina i sin första match. Emma startar lite
segt och Ruslana sätter en jodanspark i det inledande skedet. Emma kommer igång med
sina slag och börjar driva Ruslana, tyvärr hittar inte hennes sparkar bra luckor, Ruslana
vinner matchen på wasari.
Mirza Hukic mötte Emil Kakhidze från Georgien. Det blev en riktig krigarmatch där Mirza fick
bekänna färg och det gjorde han bra. Efter samtliga förlängningar hade Mirza tagit en mycket
knapp seger i en jämn match. Men nästa match mot Mykola Turchyn från Ukraina blev
annorlunda. Mirza klarade inte att stå emot Mykolas hårda slag och det blev förlust redan i
första ronden.
Sanne Larsson tävlade om en biljett till VM och deltog i damernas öppna klass.
Motståndaren Vaiva Kairaityte från Litauen hade en enkel med effektiv taktik – slå hårt.
Hennes explosiva fightingstil imponerade, men Sanne tog matchen bra och attackerade
benen med knä och insida lowkick. I slutspurten på första ronden ökade bägge tjejerna
tempot. Det var jämt, men med en liten fördel till Sannes motståndare, vilket tyvärr räckte för
knapp seger. Flaggorna visade 3-0 och det blev förlust för Sanne.
Mirjam Björlund tävlade i kategorin U21. Hennes första motståndare var Valeriia Troian från
Polen. Matchen startade lite olyckligt. Ganska tidigt träffades Mirjam av ett slag ansiktet som
spräckte läppen. Det var lite tveksamt om fortsatt tävlande men hon valde och fortsätta och
tur var väl det. Med hög intensitet fortsatte hon matchen och successivt pressades Valeriia
bakåt. Tillräckligt mycket för att Mirjam skulle få segern på domslut
Andra matchen var mot Polska Daria Starzec. Det var en jämn match och trots att Daria var
något mindre än Mirjam gav hon tufft motstånd. Men när Mirjam fick in de raka
frontsparkarna såg Mirjam ut att vara den bättre och domarna röstade på Mirjam som
segrare i första ronden
Tredje match var final och även då var Polen motståndare. Men Agnieszka Ząbek var inte
tuffare än tidigare motståndare snarare tvärtom. Mirjam var taggad och hennes krokar gav
nästan omedelbart effekt. Det tog inte lång stund innan Agnieszka tappade luften och Mirjam
tog poäng. Matchen fortsatte och nu var det Mirjams lowkick mot lårets insida som blev
avgörande. Ett nytt poäng och matchen var över innan första ronden var klar. Mirjam var
Europamästarinna i klassen U21 -60 kg.
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RAPPORT FRÅN DOMARUTBILDNING
by insignjohan | Aug 20, 2019 | Nyheter

17-18/8 arrangerades domarutbildning i Uppsala. Shihan Mikael Söderkvist och Shihan
Naser Ghanbari höll en mycket lärorik, intressant och rolig utbildning för både nya och
erfarna domare.
Vi var 13 deltagare från Lund, Göteborg, Kristinehamn, Bro och Uppsala. Nu ser vi fram
emot att få träna på många tävlingar framöver. Stort tack till Shihans, fight-statister och
Uppsalas bästa fixare LarsÅke!
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Shinjin Cup 2019
by Oualid | Oct 13, 2019 | Nyheter

I vanlig ordning arrangerades debutanttävlingen Shinjin Cup av Örebro Kyokushin Karate.
Tidigare år har tävlingen endast fokuserat på Kumite för seniorer. Men nytt för i år var att
ungdomar, kadetter och juniorer fick chansen att ställa upp och tävla i Kata. Totalt ställde 14
deltagare upp i de olika kataklasserna.
I Kumiten tävlingsdebuterade några av deltagarna. Men vi fick även se några riktigt
tävlingserfarna deltagare göra sin seniordebut. Totalt ställde 21 seniorer upp i
kumiteklasserna.
Arrangören vill passa på att tacka alla deltagare och coacher som totalt representerade 11
olika klubbar runt om i Sverige. Tack även till domare, funktionärer och bidragsgivare som
möjliggjorde denna tävling ännu en gång.
KATA
Klass D Ungdom
1. Sofie Lindqvist, Örebro Kyokushin Karate
2. Ellen Hall, Örebro Kyokushin Karate
3. Amina Batic, IF Skövde Karate Kai
Klass D Junior
1. Angela Aljaber, IF Skövde Karate Kai
2. Maja Sandberg, Örebro Kyokushin Karate
Klass C Ungdom
1. Alexander Karlquist, Huskvarna Kyokushin Karate
2. Alexander Ahlén, KFUM Uppsala Kyokushin Karate
3. Bernhard Souter, Kungälv Kyokushin Karate
Klass C Kadett
1. Michelle Karlquist, Huskvarna Kyokushin Karate
2. Philippa Odenbring, KFUM Uppsala Kyokushin Karate
3. Alexander Frylén, KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Klass C Junior
1. Py Pasanen, Oyama Karate Kai
2. Alma Hall, Örebro Kyokushin Karate
KUMITE
Damer -65 kg
1. Ki Pasanen, Oyama Karate Kai
2. Mira Andrews, Kristinehamns Kyokushin Karate-do
3. Jennifer Bauhn, Bollebygds Kyokushin Kai
Damer +65 kg
1. Lina Bremell Sjöberg, Bollebygds Kyokushin Kai
2. Ece Turgut, Bollebygds Kyokushin Kai
3. Maria Karlquist, Huskvarna Kyokushin Karate
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Herrar -70 kg
1.Carl Friestedt, KFUM Uppsala Kyokushin Karate
2. Krister Engström, Kristinehamns Kyokushin Karate-do
3. Ali Asghar Mudrrsizada, Örebro Kyokushin Karate
Herrar -80 kg
1. Barat Ali Ghulami, IF Skövde Karate Kai
2. Muhammed Solmaz, Banzai Karate Kai
3. Jakob Lončarić, Huskvarna Kyokushin Karate
Herrar +80 kg
1. Joakim Ahlin, Östersunds Budo Kai
2. David Kjellmer, Bollebygds Kyokushin Kai
3. Patrik Tordell, Bollebygds Kyokushin Kai
SEMPAI ANTONIS PRIS
Damer
Mira Andrews, Kristinehamns Kyokushin Karate-do
Herrar
Ali Asghar Mudrrsizada, Örebro Kyokushin Karate

Rapport från WKO Seminar
by Oualid | Nov 25, 2019 | Nyheter

I samband med VM avhölls traditionsenligt World Karate Seminar den 12-14 november vid
Fuji Midori no Kyuka Mura. Sverige hade 18 deltagare på plats av de dryga 400 som sökt sig
till lägret. Den andra dagen avhölls shodan shinsa där ett hundratal av deltagarna antagit
utmaningen att försöka erövra graderna 3:e-5:e Dan. För Sverige skulle Martin Aparicio och
Andreas Tampe (båda Uppsala Kyokushin) och Maja Michailoff (Stockholms Kyokushin) gå
för graden 5:e Dan. Inför graderingen hade aspiranterna drillats i kihon, idogeiko och kata av
Shihan Shinichi Sotodate (6:e Dan) från Japan och Shihan Juan Carlos Escalera (6:e Dan)
från Spanien. På onsdagen genomfördes graderingen bestående av kihon, idogeiko, kata,
styrka, rörlighet samt kumite. Svenskarna övertygade under den tekniska delen av
graderingen och gick vidare till del 2 av graderingen som var kumiten. Även denna
genomfördes med en övertygande spirit och teknik. Under lägrets avslutande Sayonaraparty
offentliggjordes resultatet och det kunde konstateras att Sverige och SKK fått tre nya
shihans!
Maja Michailoff 5:e Dan
Martin Aparicio 5:e Dan
Andreas Tampe 5:e Dan
I samband med med WKO board meeting offentliggjordes också nya danutnämningar inom
organisationen. Bland de utnämnda återfinns två svenskar som erhöll nya senseigrader:
Dolph Lundgren 4:e Dan
Torbjörn Gozzi 3:e Dan
Sverige var under lägret representerat av flera shihans ur SKK tekniska kommitté däribland
Shihan Howard Collins, Shihan Brian Fitkin och Shihan Michael Söderkvist som instruerade
under lägret. I graderingspanelen återfanns följande medlemmar ur WKO
graderingskommitte: WKO presidenten Shihan Kenji Midori, Shihan Brian Fitkin, Shihan Keiji
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Sampei, Shihan Isao Kobayashi och Shihan Furko Kalman. Shihan Shinichi Sotodate höll i
den tekniska delen av graderingen och Shihan Yasukazu Koi i kumitedelen. Medverkade
gjorde också Shihan Howard Collins och Shihan Juan Carlos Escalera som representanter
för WKO tekniska kommitté.
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Oyama Karate Kai 50 år
by Oualid | Dec 3, 2019 | Nyheter

Den 23 november firade Oyama Karate Kai 50-årsjubileum som en av Sveriges äldsta
karateklubbar. På plats var både nuvarande och gamla medlemmar, Sensei Jan Kallenbach
och förstås klubbens grundare Sensei Marshall McDonagh som ledde klubben fram till 1989
då Sensei Lars Sjöberg tog över.
Kvällen inleddes med en uppvisning i kata, kumite och krosstekniker av fyra av Oyama
Karate Kais ungdomar; Ki Pasanen, Py Pasanen, Clara Flodin och Jessica Edlund. Därefter
började middagen och en rad olika tal. Sensei Marshall McDonagh visade bilder och
berättade om tiden mellan 1968-1989 och många av hans forna elever och stora profiler
inom kyokushin som tex Göran Friberg och Karl Henrik Robért passade då på att tacka sin
lärare för tiden i Oyama Karate Kai.
Ett telegram lästes upp från Shihan Michael Söderkvist som skickade sina varmaste
hälsningar och ev av sosais signerade böcker som gåva till klubben.
Jubileumskvällen visade således upp en stor bredd av Oyama Karate Kai med unga som
gamla, kvinnor som män, och stora tävlingsframgångar både då som nu.
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Banzai Karate Kai
Bollebygd Budo-kai
Göteborgs Karate Kai
Guldstadens Kyokushin Karate
Huskvarna Kyokushin
Härnösands Karate Kai
IF Gotlands Kyokushin Karate
IF Halmstad Kyokushin
IF Lunds Karate Kyokushinkai
IF Skövde Karate Kai
IF Söråkers Kyokushin Karate
IF Älmhult Kyokushinkai
Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai
Kasumi Kyokushin Södra Sandby JJK
Keiko Karate Sällskap
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Kiruna Karate Kai
Kristinehamn Kyokushin Karate-Do
Kungälv Karate Kyokushin
Lidköpings Kyokushin Karateklubb
Linköpings Budoklubb - Karatesektion
Luleå Kyokushin Klubb
Lycksele Karate Kai
Mjölby Budoklubb
Oyama Karate Kai
Skellefteå Karate Klubb
Stockholms Kyokushin Karate
Ströms Kyokushin
Sundsvalls Budoklubb
Tatakai Kyokushin Bro
Umeå Karate Klubb
Örebro Karateförening
Östersunds Budo Kai
Piteå Kyokushin Karate
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