
 

Norsk Aikido 40 år, jubileumsläger Hadeland folkhögskola, Brandbu 2017. Svenska aikido förbundet 

representanter och svenska lägerdeltagare med Dojo Cho. Annsofie Saville och Collin Saville 

Vänersborg. Emmeli Wennström och Helga Une, Iyasaka. Magnus Burman, vice ordförande. Leif 

Sunje, Hikari. Hombu Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba. Katarina Gullberg, ordförande. Jenny 

Lagerqvist, styrelseledamot. Foto: Dimitris Farmakides 

 

 

 

GAMLA, NYA OCH KOMMANDE VÄNNER - NORSK AIKIDO 40 ÅR 

 

Norsk Aikido bjöd på ett givande 40-årsjubileum. Gäster från hela Europa fick 

inspirerande träning, genom Hombu Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba, på den norska tatamin. 

Viktiga möten och utbyte av erfarenheter med aikidovänner - gamla, nya och kommande.  

 

6-9 juli 2017 firade Norges Aikidoförbund 40-årsjubileum på Hadelands folkhögskola, Brandbu. 

Jubileumslägret - som leddes av Hombu Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba - var mycket lyckat. Besökare 

från Sverige och övriga Skandinavien, Europa och Japan, tränade och firade med två träningspass 

per dag, uppvisning, gradering och jubileumsmiddag. De flesta deltagarna, även Dojo Cho med 

sällskap, bodde på Hadelands Folkhögskola - detta bidrog till en lättsam atmosfär och en familjär 

stämning kring hela lägret. 

 



I samband med jubileumsmiddagen gratulerade ordförande för Svenska Aikidoförbundet, Katarina 

Gullberg, Norsk Aikido till de 40 åren. Hon tog hjälp av vice ordförande Magnus Burman, och 

överlämnade en gåva, en donation till Läkare utan gränser i Norges Aikidoförbunds namn. Nya 

ordförande i Norges aikidoförbund (NAF), Ida Lagos Andersson, mottog gåvan. 

 

Under lägret knöts och förstärktes många aikidokontakter. Svensk aikidos representanter fick 

möjlighet att byta erfarenheter och visioner, diskutera likheter och skillnader, möjligheter och 

utmaningar i de olika ländernas verksamheter - med bland andra ordföranden Ida, 

förbundsfunktionär Jacqueline von Arb, Shihan Björn-Erik Olsen, Kobayashi Shihan Mouliko Halén 

och aikido-pionjären Birger Sörensen. Dimitris Farmakides förevisade sin dojo och berättade om 

verksamheten vid Hadeland folkhögskola med aikidostudier på heltid för ungdomar. 

 

Under vistelsen tog f.d. ordförande i Svenska Aikidoförbundet, Leif Sunje, tillfället att formellt 

presentera den nya ordföranden Katarina för Dojo Cho. Även Magnus Burman och styrelseledamot 

Jenny Lagerqvist presenterades. Den intensiva och givande träningen på dagarna och kvällarnas 

informella samvaro bidrog till nya och fördjupade kontakter i nutid och för framtiden. Katarina och 

Magnus överlämnade dessutom en liten personlig gåva i form av lokala godsaker till det japanska 

sällskapet. 

 

Svenska aikido fick också möjlighet att delta i de för övrigt norska uppvisningarna. Emmeli 

Wennström, Iyasaka Aikidoklubb och Leif Sunje, Hikari Aikidoklubb delade på detta uppdrag. 

 

Nämnas bör också Helga Une, Iyasaka för punktliga transporter och god stämning.  
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