
  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 

2011-03-27 (nr 1/2011) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 14.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius  
  Leif Sunje, adjungerad. 
 

     
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Det konstaterades att Svenska Aikidoförbundets årsstämma ägde rum dagen innan.  
 Leif Sunje meddelade att styrelsen beslutat att graderingskommittén sitter kvar även 
under detta år. 

Det konstaterades att vi numera har verksamhetsplan, som vi hädanefter kommer att 
behandla på mötena. Prioriterade områden under detta år är dels utformning av nya kyudip-
lom dels riktlinjer för rekommendationer av dangrader över 4 dan. 

Det meddelades att faktureringssystemet för dangraderingar äntligen tycks fungera. 
  
 

Dangraderingar  
 

3 §  Vid årets kagami biraki i Japan erhöll följande personer 5 dan:  
Henrik Engelkes, Kalhälls Aikidoklubb 
Leif Sunje, Hikari Aikidoklubb, Stockholm 
Björn Bengtsson, GAK Enighet, Malmö 

 Jesper Svedberg, Brandbergens Aikidoklubb och  
 Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb. 

 Till 6 dan utsågs samtidigt  
 Thomas von Gegerfelt, Stockholm Aikikai och 
 Peter Spangfort, Järfälla Aikidoklubb. 
Kommittén gratulerar samtliga. 
  

4 §  Sedan föregående möte (10-12-15) har dangraderingar genomförts enligt följande:  
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 Göteborg, 9 januari  
 Stockholm, Järfälla, 15 januari  
  Stockholm, 12 februari (Vanadis) 
 Stockholm, 26 mars (Iyasaka). 
 

5 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Karlstad, 9 april (Karlstad Aikidoklubb) 
 Stockholm, Vallentuna, 22 maj (Aikido Dojo Vallentuna)  
 Sundsvall, 18 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 24 juli (Vanadis) 
 Uppsala, 6 augusti (Takemori) 
 Stockholm, 12 november (Iyasaka). 
 Malmö, 3 december (Enighet). 
 
 

Aikikais graderingsregler m.m. 

 
6 §  Kriterier eller riktlinjer för högre dangrader (5-6 dan) diskuterades. Mötet enades om 
ett antal faktorer som bör ha betydelse i bedömningen. Hit hör: 

 Aktivitet (totala antalet träningsår, antal pass i veckan, regelbundenhet etc) 

 Teknisk skicklighet 

 Djup, tyngd och känsla i utövandet  

 Instruktörserfarenhet inom och utom den egna klubben 

 Ålder och fysiska förutsättningar 

 Övriga erfarenheter (förbundsarbete mm)  
 

Det betonades att faktorer som har att göra med aktiviteterna på mattan är viktigast. 
Kraven för 6 dan är givetvis betydligt högre än för 5 dan. Frågan om de exakta skill-

naderna bordlades. 
 
7 §  Mötet diskuterade avgiften för Jorma Lylys och Lars Wahlgrens (numera Stjernstedt) 
gradering till 5 dan 2009 genom Endo sensei. Beslutet blev att avslå deras ansökan om 
subventionering av graden, med motiveringen att avgifter och blanketter inte gick genom 
graderingskommittén. Frågan hänsköts till eventuell överprövning av styrelsen. Jan deltog 
ej i beslutet 
 
 

Fukushidoin, shidoin, shihan  
 

8 §  Till fukushidoin har hittills under 2011 utsetts 
 Magnus Bäcklund, Enighet, Hörby,  
 Henrik Hultén, Sundsvalls Aikidoklubb 
 Jörgen Larsson, Takenoko Aikidoklubb, Mariestad 
 Monica Lundström, KFUM-KFUK Uppsala Aikido 
 Sabine Neumann, GAK Enighet, Malmö 
 Kimmo Osen, IFK Dojo Norrköping 
 Tommy Rozas, Aikido Dojo Gamlestaden 
 Jimmy Svensson, Järfälla 
 Magnus Tuvendal, KFUM-KFUK Uppsala Aikido 
 



 

 

    
3 

9 §  Till shidoin har hittills under 2011 utsetts 
Thomas Hellsén, Iyasaka, Stockholm 
Bo Dahlman, KFUK-KFUM Uppsala Aikido 
Andreas Falk, Brandbergen 

 
   

Utbildning 

 
10 §   Nästa utbildningshelg för fukushidoin och shidoin kommer att äga rum i Stockholm 
7-8 maj under ledning av Urban och Lasse. 
 Det diskuterades om huruvida genomgången kurs i framtiden skulle vara ett krav på att 
få titlarna ifråga. 

 

Internationellt 

 
11 §   Jordbävningen och tsunamin i Japan dryftades. Bland annat är dojon i Iwama illa 
skadad. Frågan ställdes om denna och liknande framtida händelser kan komma att påverka 
aikidon i stort. På kort sikt är det svårt för våra japanska lärare att resa utomlands.        
  
 

Register och dokumentation 

 
12 §  Nya diplom behöver tas fram bl a med hänsyn till bildandet av Svenska Aikidoför-
bundet. En ny utformning diskuterades. Detta gäller för kyugrader (barn och vuxna) samt 
för fukushidoin samt shidoin. Leif fick i uppdrag att med hjälp av Stefan och Ulf göra den 
slutliga utformningen. 

I samband med detta noterades att vidimeringen numera helt handhas av styrelsen 
och att beviset för erhållen vidimering kallas ”intyg” och inte ”diplom”.  
 
13 §  Det konstaterades att det fortfarande kommer att finnas behov av löpande revidering-
ar av Aikikais hemsida, www.aikikai.se. Problemet är att det för närvarande inte finns nå-
gon lämplig webbmaster i kommittén. Leif kommer att ta upp detta i styrelsen. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
14 §  Tid för ett nytt möte i början av hösten diskuterades. Måndagen den 12 september fö-
reslogs preliminärt. 
 Därefter avslutades mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 

http://www.aikikai.se/

