INFORMATION

SCHEMA

INSTRUKTÖRER

ANMÄLAN

LOGI

OBS! Sista dag för anmälan och har passerat. Nu kan
ni endast betala kontant om ni kommer till lägret. Se
anmälan för mer info.
Nu finns vårt fina infoblad att ladda hem och skriva ut.
Nu har Sverigelägret åter kommit till Malmö och arrangeras
den 13:e till 16:e Maj 2010. Vi är sex stycken klubbar som
hjälps att ro det i land.

HITTA

DISKUTERA

KONTAKTA OSS

Samtidigt med Sverigelägret arrangeras
ett barn & ungdomsläger 1416 maj.
Ladda hem lägerpostern för mer info
Åldersgräns för barnlägret är 1014 år.
Barnlägret startar kl. 11 på fredag
(incheckning från 10)
och slutar på söndag kl. 14.

Läs mer här
Vi siktar på att vidga Sverigelägrets omfattning och hoppas
på att nå ett nytt rekord i antal deltagare, kanske når vi över 200 deltagare.
Vi har redan knutit nästan 30 instruktörer till lägret och har ett späckat schema med träning,
utbildningar och umgänge. Vi kommer även att få besöka av ett fåtal danska instruktörer. Eftersom vi i
regionen har tät kontakt våra vänner på andra sidan sundet vill vi dela med oss av detta på
Sverigelägret. Vi hälsar givetvis även alla danska aikidokas välkomna att komma och träna med oss i
Malmö.
För första gången kommer även Sverigelägret att innehålla träning för barn. Ett barnläger kommer att
hållas på Sverigelägret från 14:e till 16:e maj 2010. Det är öppet för barn från 10 års ålder och anmälan
görs av respektive aikidoklubb som även skall sända med minst en instruktör.
Välkommen till Sverigelägret 2010 i Malmö
Lägerkommittén
Ladda gärna hem och skriv ut vår poster. Sätt upp den i din klubb. Sverigelägerposter

När
Sverigelägret 2010 inträffar under Kristi Himmelfärdshelgen den 1316 maj.

Var
Denna gången arrangeras lägret i Malmö. Se HITTA i menyn för mer info.

Hur
Betala in enligt instruktioner i ANMÄLAN.

Vem
2010 arrangeras sverigelägret av dessa klubbar:
Enighets Aikidosektion, Lunds Aikidoklubb, Malmö Budoklubb, Malmö Takemusu Aikido Dojo, Renshin Aikido
Dojo, Vellinge Aikido Dojo
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Nu är det färdiga schemat här. Kolla in våra tracks för att lättare bestämma vilka pass
du vill gå på.
Nu finns också vårt fina infoblad att ladda hem och skriva ut.

Uppvisning
På fredag kommer vi att hålla en uppvisning där allmänheten och press också är
inbjudna. Vi söker därmed grupper som vill medverka med en intränad uppvisning på max
4 minuter. Hör av er till oss.

Idrottsskadekurs
Vi erbjuder en idrottsskadeutbildning på 2 timmar som hålls på fredag (14/5) kl 9  11. Kursen hålls av
ledare med hög kompetens från Skåneiddrotten / SISU och alla deltage får ett intyg. Avgift 200
kr/deltagare betalas in på samma konto som lägeranmälan. Ange namn och klubb.
Antal deltagare är begränsat till 40 personer. Först till kvarn gäller.

Massage
Varje dag kommer att avslutas med 10 minuters massage lett av EvaKarin Johansson.
EvaKarin tar dessutom med sig sin massagebänk och kommer att erbjuda massage för en rimlig summa
under dagtid.

Självförsvar för tjejer
Jan Hermansson håller ett dubbelpass för tjejer med Stefan Stenudd.
Här är Jans beskrivning av vad som kommer att hända:
När jag någon gång i december förra året blev tillfrågad om jag hade lust att vara med på
Sverigelägret, och vad jag i så fall ville visa, kom svaret ganska omgående. Av alla träningsläger jag
varit med på har det aldrig, så vitt jag kan minnas, hållits något pass inriktat på självförsvarstekniker
för tjejer. Så varför inte, någon gång måste vara den första. Mitt pass, som är ett dubbelpass,
kommer att handla om tekniker som tjejer kan ha nytta av ifall att...
Även killar är välkomna, "om dom har långt hår". Att på två timmar gå igenom en massa tekniker,
samt den juridiska djungeln av paragrafer, går helt enkelt inte. Jag frågade Stefan Stenudd om han var
intresserad av att ställa upp och han har ,som alla vet, en gedigen bakgrund inom olika områden. Även
Jerry Segerholm, som har en juridisk examen, var villig att ställa upp.
Det finns "experter och förståsigpåare" inom olika områden. Är det någon som t.ex. är polis, jobbar
inom socialvården eller psykolog vore det toppen. Då kanske vi kan ta upp och få ut det hela på en
bredare front. Vad vi kan göra är att "så ett litet frö", som ni får ta med er och försöka hålla vid liv.
Förhoppningsvis kommer det här fröet att växa hos en del. Kan vi väcka ett intresse så blir kanske ett
tjejpass allmänt förekommande på läger och i klubbar.Kanske även skolor och komuner blir
intresserade och vill ge tjejer en chans att gå på lektioner för att få en inblick i vad kan jag göra ifall
det skulle hända...
Hoppas ni ställer upp till flera hundra %.
Janne
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Dessa instruktörer kommer att hålla pass på lägret:
Klicka på collaget för mer info om instruktörerna
Anna Stensland
Anna WilderHjerppe
Björn Bengtsson
Cecilia RalfeStelander
Dirk Handzic
Ellet Bjerlemo
Jan Eriksson
Jan Hermansson
Jimmy Larsson
Jonas Palm
Jorma Lyly
Keith Barger
Kenneth Knutsson
Kerstin Fredbäck
Knut Högvall
LarsGöran Andersson
Leif Sunje
Lina Oliva Gustavsson
Maria Mossberg
Mats Strömgren
Michael Lebens
Peter Spangfort
Pia Moberg
Stefan Jansson
Stefan Stenudd
Ulf Evenås
Urban Aldenklint
Åsa Bergström
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OBS! Sista dag för anmälan och betalan via bankgiro förlängt till den 10:e maj.
Du är välkommen att träna så många dagar du vill och du kan komma och gå som det passar dig. Glöm
inte bort vår trevliga fest.
Lägsta åldersgräns för lägret är 15 år.

Priser och betalning
Kontanta priser
700 kr  Hela lägret
250 kr  En dag
165 kr  Festen på lördag
+50 kr  Administration
200 kr  Idrottsskadekurs

Betalning kan ej längre ske till bankgirot, istället får du betala kontant på
lägret. Vi tar ut en administrativ avgift på 50 kr förkontanthantering.
Festen kostar 165 kr vid kontant betalning.
Betalning för lägret gör du till bankgiro 4863494 (Vellinge Aikido Klubbs
BG). Ange ditt namn och klubb. Detta garanterar dig plats på lägret.
Hela summan ska vara betald innan 10:e maj.

Förtärning
Inne i träningshallen finns en restaurang som kommer att erbuda lunch för max 60 kr.
Middag på kvällen kommer att serveras i vår abonnerade restaurang You & Me på Medeon. De erbjuder
en kvällsbuffé för 80 kr. I denna lokal kommer även vår stora fest på lördag att äga rum.

Utlottning
Alla som betalar sin avgift på bankgirot innan den 3/5 är med i utlottningen av våra fina priser. Just nu
har vi följande saker i potten:
En hotellnatt på IBIS hotell, värde 1095 kr.
lek eller kampsportsmattor för 1000 kr från Rensan Budo Shop
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Aurahallen
Vi har nu lyckats få till övernatting på Aurahallen, dvs. samma plats som lägret hålls. Exakta regler och
detaljer anslås här efterhand, men tag med allt ni behöver i form av sovsäck, luftmadrasser,
liggunderlag, etc. Öronproppar rekommenderas. Det kommer att finnas en ansvarig nattvakt närvarande.

Hotell
Vi har ordnat med billigare övernattning på hotell IBIS, ca 1600 meter från träningslokalen. Om du bokar
senast den 20 april och anger bokningskoden Aikido 1305 får du rabatt på boendet.
IBIS Hotell
Stadiongatan 21
217 62 Malmö
För att boka:
Ring tel 040672 85 70
eller maila till h3332@accor.com

Enkelrum  599 Kr
Dubbelrum  684 kr
Inklusive frukost.

Ange bokningskod:
Aikido 1305
Boka senast 20 april

Vandrarhem
STF:s vandrarhem, ca 500 bort
www.stfturist.se
Backavägen 18
Malmö
Tel 040822 20

Rut & Ragnars Vandrarhem
Spånehusgatan 77
214 39 Malmö
040611 60 60
www.rutochragnars.se

Villa Hilleröd
Ängdalavägen 38
217 47 Malmö
Tel 04026 56 26
www.villahillerod.se
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Adress till lägret är:
Aurahallen
Eriksfältsgatan 30
Malmö
Kartlänk på hitta.se

Bil
In till Malmö: Kör in på Inre Ringvägen. Från norr, kör söderut mot Trelleborg. Från söder kör norrut mot
Göteborg. Kör av på avfart vid trafikplats Hindby och sväng in mot centrum på Ystadvägen. Kör 1,8 km
på Ystadvägen, sväng sedan vänster söderut på Munkhättegatan. Efter 450 m i korsningen med
Eriksfältsgatan ligger Auruahallen på höger sida.
Parkering: Sker på baksidan av aurahallen. OBS! Parkeringsavgift dygnet runt. Vill ni undvika detta
får ni leta er in i omkringliggande områden.

Buss
Från Centralstationen ta buss 8 till hållplatsen Eriksfält. Hållplatsen ligger precis vid Auruhallen. Resan
tar 23 minuter och kostar 18 kr.
På Skånetrafikens sida kan du söka busstider. Sök på resa från "Malmö C" till "Malmö Eriksfält".

Karta
Klicka på kartan för att få en förstoring.

1. Sverigelägret 2010
Aurahallen
Eriksfältgatan 30, Malmö.
GPS – Latitud: +55° 34' 35.32",
Longitud: +13° 0' 54.39"

2. Malmö Budoklubb
Föreningarnas hus
Ystadvägen 46, Malmö
(Övernattning barn på
barnlägret)

4. Restaurang – You & Me
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41,
Malmö.

5. STF Vandrarhem
Malmö Eriksfält
Backavägen 18, Malmö
Tel 040–822 20

3. Ibis Hotell
Stadiongatan 21, Malmö
Tel: 040–672 85 70
GPS – Latitud: N 55° 34' 48.91",
Longitud: E 12° 59' 41.90"
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Vi uppskattar era idéer och tankar om Sverigelägret.
För att lättare hålla kontakt mer er alla hänvisar vi kommentarer och diskussioner till Facebook och
Aiki.se.
Facebook
Aiki.se
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Behöver du nå oss? Skicka mail till Mikael Friberg på mickefriberg@rensanaikidojo.com

Försäljning
Har du böcker, utrustning eller annat du vill sälja på lägret? Eller vill du hålla en kurs i yoga, meditation
eller något annat spännande. Kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra.

Om Sverigeläger
Sverigeläger är ett vartannat år återkommande evenemang som anordnas av Svenska Aikidoförbundet.

Sverigeläger genom tiderna
2014 29 maj1 juni i Göteborg
2012 1720 maj i Kalmar
2010 1316 maj i Malmö
2008 2124 mars i Linköping
2006 1619 april i Jönköping
2004 912 april i Uppsala
2002 Malmö
2000 Stockholm (Farsta)
1998 Göteborg
1994 Örebro
1986 Göteborg

Sverigelägerpolicy
Svenska Aikidoförbundets förbundsstyrelse har fastställt en policy för Sverigeläger som kan läsas här.
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Anna Stensland
Födelseår: 1964
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Gubbängens Aikidoklubb
Började träna: 1984

Bakgrund
Jag stötte på Aikido av en slump i Manosque, Provance, Frankrike och fastnade direkt. När jag kom
hem började jag träna för Stefan Stenudd i Brandbergens Aikidoklubb. Studier på annan ort, musik
spelande och barnafödande ledde till en paus på nästan 10 år. När barnen vuxit något och popbandet
gått i graven tog jag upp Aikidon igen. Först ett halvår i Izanagi, Högdalen och därefter i Iyasaka fram
till 2009, då jag började instruera i Gubbängens Aikidoklubb. Sedan 2007 tränar jag även kontinuerligt i
en grupp med svartbälten för Peter Spangfort och sedan 2008 är jag sekreterare i Svenska Aikido
förbundet. Våren 2004 tillbringade jag 6 veckor som Uchi dechi i Kobayashi dojo i Tokyo. Under tiden i
Japan tränade jag även för Igarashi Sensei och fick då möjligheten att se vapenskolan Tenshin Shoden
Katori Shinto ryo. Det var något av det snyggaste jag sett, så när jag fick höra att Peter Spangfort
börjat med detta i Sverige så hakade jag på hösten 2005 och är fast även där....
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Det viktigaste för mig i min egen träning just nu är "minimalism" och för mig handlar det om att bara
göra det som är absolut nödvändigt för att få det hela att stämma, dvs rätt kroppsdel på rätt plats i
rätt tid i förhållande till uke. En annan viktig del för mig nu är att utföra tekniker utan att det "känns" i
mina muskler dvs att inte slita, bända och dra i uke.

Anna Wilder Hjerppe
Födelseår: 1973
Grad: 3:e Dan
Hemmaklubb: Isshinkai Aikidoklubb
Började träna: 1994

Bakgrund
1994 gick jag av en slump till en aikidoträning men där och då blev jag såld på aikido. Som 5 kyu:are
var jag med och grundade Isshinkai Aikidoklubb i Umeå. Ända sedan jag började träna har jag varit en
idog deltagare på träningsläger både i Sverige och utomlands. Den instruktör jag följt mest och längst
är Seishiro Endo sensei. Andra betydelsefulla instruktörer som Frank Noël, Christian Tissier, Jorma Lyly,
Juhani Laisi, Jan Nevelius, och självklart min make Ulf Hjerppe är stora inspirationskällor.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Det som lockar mig i aikidon är att det ständigt finns nya saker att lära och möjligheter till utveckling 
ett fantastiskt sätt att resa och möta människor. I min aikido är mötet och samspelet viktigt och fokus
ligger på följsamhet och tydlighet.

Björn Bengtsson
Födelseår: 1957
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Enighet, Malmö
Började träna: 1971
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Hemmaklubb: Enighet, Malmö
Började träna: 1971

Bakgrund
Började träna med Lennart Larsson 1971 i Tallkrogen i några år hade därefter uppehåll mellan 1977 till
1983 då jag åter började träna i Farsta då tillsammans med Lennart och Jan Hermansson. Hade efter
några år åter uppehåll fram till 1991 då jag började träna hos Iyasaka. 1996 var jag uchidechi hos
Kobayashi sensei i sex månader. 1998 flyttade jag ner till Malmö och började träna för Stefan Stenudd
på Enighet och har tränat där sen dess. Mitt intresse för Katori shinto ryu har lett till att jag de sista 4
åren också åkt till Japan årligen och tränat aikido med Sugawarasensei.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Viktförflyttningar.

Cecilia RalfeStelander
Födelseår: 1950
Grad: 6:e Dan
Hemmaklubb: KFUKKFUM Uppsala Aikido
Började träna: 1969

Bakgrund
Har tränat i KFUKKFUM Uppsala Aikido sedan jag kom till Uppsala som student. Dessutom har jag
tränat jiujitsu, iaido, kendo och kendokata med bokken och lite jodo, naginata och karate Numera är
det bara aikido. Mina tränare har varit Ichimurasensei, Nishiosensei och numera Takemorisensei. Jag
var med och byggde upp klubben i Uppsala. Flera gånger följde jag med Ichimurasensei på läger till
Polen och Finland. När Ichimurasensei flyttade hem till Japan 1986 fick vi själva ta över klubben och
jag blev både ordförande och tränare. Nishiosensei som vi regelbundet inbjöd att hålla läger från 1986
bjöd mig till Japan ett par gånger. Första gången fick jag åka med honom på en lägertur i södra Japan.
Förmodligen den första och enda? kvinna som gjort det. Jag har på senare år hälsat på Takemorisensei
ett par gånger i Yokohama. Cenneth Sparby och jag började i slutet av 1980talet att ha gemensamma
läger. Något som var nytt och ovant för många. Först var vi i Tjeckien och sedan i vår systerklubb i S:t
Petersburg. Under min tid som ordförande i Upplands Budoförbund drev jag ett jämställdhetsprojekt "En
Tjej till I Budon". Vi ordnade budoläger och satsade på ledarutbildningar med tjejer i fokus. Som
ordförande i KFUKKFUM:s idrottsförbund drev jag utbildnings och internationella frågor. Vi hade Sida
stött utvecklingssamarbete i aikido i YMCA Ukraina och YMCA Ryssland. Uppsala klubben gjorde bra
insatser i de projekten och fortsatte traditionen med delat ledarskap mellan tjejer och killar.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Just nu fokuserar jag mest på att möta partnern mjukt och bestämt med minimal kontakt, så att
hennes rörelse fortsätter av sig själv ner mot mattan. Dessutom på bokken och jo

Dirk Handzic
Födelseår: 1961
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu
Började träna: 1980

Bakgrund
Har tränat kampsport sedan 1975 först Judo och Kenpo Karate, och Aikido sedan 1980. Min första
Aikidolärare var Klaus Chudziak (6 Dan) en elev till André Noquet. 1988 träffade jag Morihiro Saito (9
Dan) första gången och tränar sedan dess Iwama Ryu Aikido. Tränar regelbundet för min nuvarande
lärare Hitohiro Saito (grundaren av Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai) både på internationella läger i
Europa och som uchi deshi (inneboende elev) i Japan. Har även provat Iaido, Jodo och Kali Sikaran. Har
genomgått Svenska budo och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
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Europa och som uchi deshi (inneboende elev) i Japan. Har även provat Iaido, Jodo och Kali Sikaran. Har
genomgått Svenska budo och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att förbättra awase och att förmedla den Aikido som familjen Saito lär ut så bra som möjligt.

Ellet Bjerlemo
Födelseår: 1964
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Vanadis aikidoklubb
Började träna: 1982

Bakgrund
Började i Farsta aikidoklubb, åkte sedan till Japan och tränade främst för Yamaguchisensei och
Endosensei. Bodde i Japan i lite mer än fem år. När jag kom hem fortsatte jag träna i Iyasaka
aikidioklubb och bytte sedan till Vanadis aikidoklubb.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Jag gillar att leka med kontakten och att hitta timingen.

Jan Eriksson
Födelseår: 1948
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Enköping och Västerås
Började träna: 1974

Bakgrund
Började träna i Stockholm för Tomita Sensei. Flyttade till Västerås 1978 och började träna där för
Henry May. Ishimura Sensei kom på regelbundna besök till den klubben. Och vi åkte på läger till
Uppsala, Stockholm, Eksjö m.fl. och tränade för honom. En mycket intensiv period i mitt liv. Sov i
sovsäck på mattan för det mesta. Har tränat för Ikeda Sensei, Kobayashi Sensei, Tamura Sensei,
Sugano Sensei, Endo Sensei, Nishio Sensei, Igarashi Sensei, Tohei Sensei, Maruyama Sensei, Kataoka
Sensei, Otsuka Sensei, Suzuki Sensei, Ichikawa Sensei, Jushida Sensei, Curtis Sensei, Tissier Sensei
mfl. Och naturligtvis alla duktiga instruktörer här hemma. Som Janne, Stefan, Peter, Kerstin, Maria,
Sören mfl. 1982 kom Yoshigasaki Sensei till Sverige och Örebro för första gången. Vi var fem elever från
Västerås som åkte dit, tränade och blev konfunderade. "Han måste ha hypnotiserat oss" sa Henry i
bilen på vägen hem. Det var den enda vettiga förklaringen för oss när han demonstrerade sin Ki. Men
han var ju så ung och långhårig. Jag var tvungen att åka till England och träna för Maruyama Sensei
för att kunna ta beslutet att "sadla om". Han har sedan dess satt "myror i huvudet" på mig och andra
på över 100 veckosluts läger och över 20 sommarläger sedan dess. Jag har deltagit på över 95 % av
dom. Yoshigasaki Sensei: "Så här gjorde vi tekniken 1970, så här 1980, så här 1995, så här 2002 och
nu har den blivit så här". Man är med andra ord ständigt nybörjare. Ki konceptet har han även det
beskrivit olika genom åren. "four basic principles" "infinitly small paricles" "one can never devided
become zero" "total perception" "intention" osv. Inte bara hans vackra, harmoniska Aikido attraherar
mig utan hans ständiga frågande. "Do you "fuck" or do you "make love"". Appropå hur vi hanterar vår
partner.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Jag arbetar på att komma så långt bort från övriga så kallade "kampsporter" som det går. Det är inget
fel på kamp eller kampsport men vi håller på med något diamentralt annorlunda. Jag vill locka bohemer,
filosofer, dansare och gamla skadade hockeyspelare som tröttnat på att tacklas. På kvinnor, tjejer,
flickor, gummor som vill harmoniera med en partner och lära aikidons unika filosofi i livet och på mattan.
Det ska inte finnas en bild på ett kast på våra affischer. Jag har sett en affisch i en förening med tre
foton på människor som flyger. Vad ska folk tro att vi håller på med. Träna oss att flyga eller slåss med
pinnar. Jag är övertygad om att vi skulle var fler utövare än Jutsu och Karate om vi bara kunde
definiera och marknadsföra Aikido som ett intressant och spännande alternativ till kampsporter. Inte en
mjukare eller knepigare variant av densamma. Det blir bara löjeväckande.

Jan Hermansson
Födelseår: 1942
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Födelseår: 1942
Grad: 7:e Dan, Shihan
Hemmaklubb: Iyasaka Aikidoklubb
Började träna: 1961

Bakgrund
Jan var med och startade svensk aikido 1961 – böcker och super8 filmer var inspirationskällan. Jan
hade börjat med judo, men aikidon tog efterhand över intresset mer och mer.
Under åren 1965–1979 bodde Jan i Japan och blev 1966 den förste svensk att erhålla 1:a dan. Under
de första åren tränade han för bl.a. Osensei och är en av de få svenskar som gjort detta. (Text ifrån
Iyasaka.se)
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att förmedla och sprida den kunskap jag har för att andra som tränar aikido inte skall göra samma
tabbar som jag har gjort.

Jimmy Larsson
Födelseår: Y Y Y Y
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Sundsvalls Budoklubb
Började träna: 1991

Bakgrund
Började med Aikido 1991 efter att ha tränat Jujutsu sedan 1982. Efter att ha träffat Nishio sensei på
ett läger i Uppsala blev jag så inspirerad av hans aikido att jag lämnade jujutsun för att helt satsa på
Aikido. Startade aikidosektionen i Sundsvalls budoklubb 1995. Följde Nishio sensei, och deltog i hans
läger både i Sverige och utomlands, fram till hans bortgång 2005. De största inspirationskällorna är
Nishio sensei samt hans elever Shishiya sensei och Takemori sensei.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Aikido fascinerar alltmer på många nivåer. Ser fantastiska saker hända med människor när de tränar
aikido. På mattan lägger jag just nu fokus på rytm, timing och kroppsdynamik. Tycker också att det är
viktigt att utövandet på mattan speglar aikidons filosofi.

Jonas Palm
Födelseår: 1963
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Lunds aikidoklubb
Började träna: 1983

Bakgrund
Uppfostrad inom Iwamatraditionen. Klubbledare sedan 1985/1986. Tror på träningens makt.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Övergripande  takemusu aiki. Lokalt  det första momentet i awase.

Jorma Lyly
Födelseår: 1960
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Födelseår: 1960
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Vanadis Aikidoklubb, Stockholm
Började träna: 1986

Bakgrund
Började hösten 1986 i Mihashira Aikidoklubb, under Lennart Linder och Claes Wikner
Blev 1988 inspirerad av Christian Tissier Sensei samt Franck Noel Sensei. Han gjorde därefter en hel
resor till Frankrike under ett antal år för att lära mig mer av deras tolkning av aikidon.
Sedan början av 1990 talet även mycket inspirerad av Seichiro Endo Sensei vilken har fått anses som
en av mina huvudinspiratörer under många år. Träffade Seigo Okamoto Sensei 1995, Daito Ryu
Aikijujutsu Roppokai och har sedan dess studerat den budoformen samtidigtf med aikidon.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Glädjen med att bara träna vidare på vägen.

Kenneth Knutsson
Födelseår: 1957
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Karlstad Aikidoklubb
Började träna: Började träna redan 1974 en termin. Sedan 1976 regelbunden
träning.

Bakgrund
Första tränaren var Jan Stadius, då 4 kyu och Anneli Englund, 4 kyu. Vi tränade under T. Tomita då.
Tog över instruktionen 1978 då alla försvann och kvar var jag och några till. Hade då 3 kyu. Fram till
1990 höll fungerade jag som huvudinstruktör i Karlstad. Flyttade sedan till Stockholm för studier och
tränade då på Iyasaka i 5 år. Undervisade där i 3 år ca. Ffa vapenträning. Mellan åren 19821989
besökte jag Iwama 3 gånger och stannade i ca 11 månader totalt. Den mesta träningen leddes då av
Saitosensei och många Dame har passerat revy!
Sedan 1991 har jag också tränat mkt för andra japanska senseis, Igarashi, Kobayashi samt Endo. Jag
lär mig också av alla andra som jag möter på mattan. Sedan 1996 är jag tillbaka i Karlstad och tränar
på.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Det som intresserar mig nu i aikidon är att lämna detaljträning för att utforska den form som jag lärt
mig genom åren. Att finna likheter mellan "stilar" och lärare och därigenom öka min förståelse för
aikidons tekniker

Kerstin Fredbäck
Födelseår: 1951
Grad: 6:e Dan
Hemmaklubb: Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Började träna: 1968

Bakgrund
Jag började i Stockholm Aikikai 1968. Instruktörer var Thomas von Gegerfelt (nu 5 dan) och Roland
Hultberg (nu 6 dan) och senare Ichimura. Så småningom blev det träning runt i olika klubbar i
Stockholm, kanske mest Iyasaka.
Japan i korta perioder 1983 och 86 på Hombu Dojo och Kobayashi Dojo. Många resor till Frankrike,
under 80talet mest Tamura och Sugano. Senare huvudsakligen Tissier i Paris.
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Japan i korta perioder 1983 och 86 på Hombu Dojo och Kobayashi Dojo. Många resor till Frankrike,
under 80talet mest Tamura och Sugano. Senare huvudsakligen Tissier i Paris.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Jag tränar egentligen huvudsakligen grundtekniker. De är alltid viktiga. Jag jobbar mycket med kontakt,
position och kontroll i förhållande till partnern. Annars brukar jag ofta variera med att köra tekniker
både i långa, stora rörelser och i en kort och snabb rörelse.

Keith Olen Barger
Födelseår: 1947
Grad: 6:e Dan
Hemmaklubb: Doshinkan, Danmark
Började träna: 1973

Bakgrund
Jeg startede oprindeligt med at trene jiujitsu hos Bent Jacobsen i 1972 og under Torben Krisbaums
undervisning i Budokan begyndte Keith at trene aikido i 1973. I juli 1975 i Hinåsen, Sverige, blev jeg
gradueret som den förste dansker til 3. kyu indenfor Iwama Aikido af Takeji Tomita Sensei. Jeg flyttede
i 1977 til Göteborg, Sverige  hvor jeg trenede aikido i et år under Shihan Ulf Evenås og Lasse
Andersson i Göteborg Aikido Klub. I 1983 rejste jeg for förste gang til Japan. I den lille by der hedder
Iwama mödte jeg Morihiro Saito Sensei, Takeji Tomitas lerer og sensei. Jeg var på det tidspunkt den
förste danske mand i Iwama. Her tilbragte jeg 3 måneder, hvor jeg trenede under Saito Senseis i O
Senseis gamle dojo. Dette besög resulterede i at jeg flyttede til Japan i 1984 og boede der i 3 år. I
denne periode havde jeg utallige treningsophold i Iwama og endte opholdet med 8 måneder som Soto
deshi. Jeg rejste tilbage til Iwama i 1989 i 3 måneder. Herefter har jeg veret på utallige treningsophold i
1992, 1994, og 1995. Jeg har igennem 19 år haft en personlig og direkte kontakt til Morihiro Saito
Sensei frem til hans död i 2002. Jeg har efter Saito Senseis död fortsat mine rejser til Iwama og Hombu
dojo i Tokyo for at trene aikido. Jeg er i med i den nationale gradueringskomite og valgt som President
for Dansk Aikido.
Vad är viktigast i din aikido just nu?

Knut Högvall
Födelseår: 1963
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Uppsala Budoklubb
Började träna: 1984

Bakgrund
Började träna för Ichimura i februari 1984. I april, två månader senare, gick jag på mitt första Nishio
läger, och har hållit på med Nishioaikido sedan dess.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att omsätta aikidons principer i praktiken.

LarsGöran Andersson
Födelseår: 1945
Grad: 6:e Dan
Hemmaklubb: Torsby Aikidoklubb
Började träna: 1965
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Bakgrund
Började träna Aikido i april 1965, hos Stockholms Aikikai i Brännkyrkehallen, tränare var Jan Beime. 1966
kom Ichimurasensei, 4 dan, till Stockholm och blev min tränare. 1967 flyttades träningen för Ichimura
Sensei till Kastellholmen och klubben blev Minono Aikidoklubb. Flyttade till Göteborg 1969 och blev
tränare i Göteborgs Judoklubbs Aikidosektion. På hösten 1969 kom Tomitasensei, 4 dan, till Göteborg
och blev vår tränare. Var med om att starta Göteborgs aikidoklubb 1972 och åkte med Tomita sensei till
Japan första gången samma år för att träffa Saito sensei.
Flyttade till Torsby 1979 och startade året efter Torsby aikidoklubb. Har undervisat och tränat på flera
nationella och internationella läger och har årliga Uchideshiverksamheter i Svenneby, Torsby.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Försöka att utveckla och förstå Aikido bättre, samt att undervisa och dela med mig av mina kunskaper
till andra aikidotränande.

Leif Sunje
Födelseår: 1973
Grad:4:e Dan
Hemmaklubb: Hikari Aikidoklubb
Började träna: 1981

Bakgrund
Jag började med aikido 1981 hos Hans Gauffin i BudokwaiStockholm. När vi i början av 90talet
formade Hikari Aikidoklubb av aikidosektionen i Budokwai hade vi ett mer eller mindre uttalat motto att
sträva efter att vara så allsidiga som möjligt och försöka förstå olika aikidoparadigm eller linjer. Vi som
tränade i klubben då hade vår bakgrund i den fria hållningen som vår nestor Hans Gauffin står för och i
den andan hade vi en intressant smältdegel av inspiration från Nishio shihan, Tamura shihan, Kobayashi
shihan, Endo shihan, Sugano shihan och andra. Det var ju också i den tidsandan vi ungdomar levde i
slutet av 80talet och början av 90talet. Samtidigt som det var väldigt belönande att söka inspiration
på olika håll och nosa på all möjlig sorts aikido är det en nästintill omöjlig uppgift och helt förmätet att
ens försöka skapa nått med rimligt djup ur detta. Därför beslutade vi i början av 00talet att söka
djupet och studerar idag för Takemorisensei som var elev till Nishio shihan och den siste i raden av
fyra huvuduke till Nishio shihan. Det finns något av ett rim i detta, då vi återupptar vårt elevskap i en
linje som Hans Gauffin bar. Både Ichimurasensei och Tomitasensei, vars aikido Gauffin studerade, var i
olika perioder liksom Takemorisensei elever till Nishio shihan.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Kihon är alltid ett område för förfinande...

Lina Olivia Gustavsson
Födelseår: 1975
Grad: 3:e Dan
Hemmaklubb: Lunds aikidoklubb
Började träna: 1994

Bakgrund
Fick mina första aikidointryck i Växjö, men flyttade till Lund efter mindre än en termin och fortsatte där.
Inspirationen kommer från många håll b la Lewis de Quiros, Pat Hendricks, Tomita Sensei.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att behålla centrering, lugn och fokus under press. I aikidoträningen och i vardagen.

Maria Mossberg
Födelseår: 1971
Grad: 5:e Dan
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Födelseår: 1971
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Iyasaka Aikidoklubb
Började träna: 1991

Bakgrund
Började på Iyasaka Aikidoklubb och har hållit mig kvar där, har dock tränat för ett antal olika sensies
genom åren, både svenska och utländska. De har alla påverkat mig på olika sätt.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att fortsätta träna och utvecklas, det finns ju massor kvar att lära. Och även om man tror att man kan
något så upptäcker man ju snart att det fanns ett antal till perspektiv man kunde lägga till.

Mats Strömgren
Födelseår: 1967
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Aikido Dojo Gamlestaden
Började träna: 1990

Bakgrund
Har alltsedan starten 1990 tränat under ömsint handledning av John Patrick Johnsen Sensei, 6:e dan.
Är idag ansvarig för verksamheten i Aikido Dojo Gamlestaden.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Nyss hemkommen från Iwama och en uchi deshivistelse hos Hitohiro Saito Sensei blir det ett tag
framöver mycket fokus på principträning i dojon och att ingjuta lite extra skärpa och fokus i den dagliga
träningen.

Michael Lebens
Födelseår: 1956
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Göteborgs KiAikido Sällskap
Började träna: 1977

Bakgrund
Började träna KiAikido i England med Sensei Philip Burgess 1977. Klubben var medlem i Ki No Kenkyukai
och Sensei Burgess tränade för Mr. Kenneth Williams och senare för Tohei Sensei.
Flyttade till Norra Wales i 1983 och startade egen klubb som fortsatt fram till 2006.
Flyttade till Israel slutet av 1985, startade en klubb i Jerusalem.
Flyttade till Sverige 1990. Började att träna och undervisa i Göteborg i Maj Edmans klubb.
Startade egen klubb, Masthuggets Kiaikido Sällskap 1993 senare bytte namnet till Göteborgs Kiaikido
Sällskap.
Klubben var medlem i Ki No Kenkyukai i Japan under Tohei Sensei fram till 2002 när Yoshigasaki Sensei
bildade Ki No Kenkyukai Internationale.
Nu tränar jag och undervisar KiAikido som instruktör i Ki No Kenkyukai Internationale. Har har också
fortfarande kontakt med Sensei Burgess som är Shihan 7:e Dan i Ki No Kenkyukai Internationale. Han
kommer varje år till Sverige för att undervisa i ett seminar i vår klubb under höst terminen.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
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kommer varje år till Sverige för att undervisa i ett seminar i vår klubb under höst terminen.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Just nu som alltid, försöker jag att utveckla harmoni i min aikido och i mitt liv för att bidra till en positiv
utveckling av hela världen.

Peter Dho Spangfort
Födelseår: 1955
Grad: 5.e dan Aikikai, 3.e dan Ki No Kenkyukai,
Kyoshi (lärarlicens) Katori shinto ryu
Hemmaklubb: Järfälla Aikidoklubb
Började träna: 1978

Bakgrund
Började träna 1978 i numera nerlagda Budokwai, där han senare blev instruktör. Tränade i början
mycket för Ichimurasensei, Hans Gauffin, Lennart Linder samt Kennet Linder.
Åkte 1981 till Japan som uchidechi (lärling) i Kobayashi Dojo under ca 7 månader.
Under 80talet började han alltmer träna Toheisenseis kiaikido för Yoshigasakisensei och var i många
år ansvarig för kiaikido i Sverige.
Startade 1990 Ki no kenkyukai Stockholm på Sveavägen, men gick efter ett kortare upphåll över till
Aikikai och Järfälla Aikidoklubb runt år 2000.
Tränar idag främst för Sugawarasensei, som även är lärare i katori shinto ryu. Peter åker regelbundet
till Japan och på läger i Sverige och Europa för att träna aikido och katori shinto ryu, men håller även
själv läger främst i Sverige.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Egentligen ingenting, men eftersom jag har ett utslitet knä så har jag själv jobbat mycket med att
ändra mitt rörelsemönster så att knät inte blir belastat i onödan och på fel sätt. Detta påverkar
naturligtvis alla som tränar med mig eftersom det gör att jag granskar deras knän extra mycket också.

Pia Moberg
Födelseår: 1966
Grad: 5:e Dan
Hemmaklubb: Riai Aikido Dojo Göteborg
Började träna: 1973

Bakgrund
Jag började när jag var åtta år i barngruppen på Göteborgs aikidoklubb. Sedan hade jag ett långt
uppehåll och började om igen i tonåren. Efter att ha varit på Göteborgs aikidoklubb i 20 år öppnade jag
tillsammans med Jan Bratt Riai Aikido Dojo hösten 2003.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att vara på dojon är väldigt roligt oavsett vilken träning man har. Att se barnen kikna av skratt efter
att ha klarat ett fall framåt eller att vara med på ett avancerat fall med fullt fokus. Att låta sig
omslutas av aikidons kraft är alltid spännande och utvecklande.

Stefan Jansson
Födelseår: 1971
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Brandbergens aikidoklubb
Började träna: 1985
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Bakgrund
Kom i kontakt med aikido 1985 när mina kompisar började träna i Brandbergens aikidoklubb. Hängde med
dom mer eller mindre genom tvång. Det varade en eller två terminer.
1987 började jag träna på allvar i Brandbergens aikidoklubb. Det är vad jag själv skulle kalla starten av
mitt aikidoliv. Träningen drevs då av Stefan Stenudd och Stefan Ösund. På den tiden tränade jag Iaido
för Roger Undhagen parallellt med aikidon. När Stenudd lämnade klubben och Ösund slutade träna i
början av 90talet, så blev Jesper och Niklas Svedberg mina instruktörer. Jag började i samma veva att
instruera vuxengruppen. Barngruppen instruerade jag sedan tidigare.
Jag passat på att träna för så många olika instruktörer som varit möjligt genom åren. Ett urval: Nishio
sensei, Saito sensei, Tamura sensei, Sugano sensei, Kobayashi sensei mfl.
2002 började jag att träna Shindo Muso Ryu Jodo för att få "börja om" och vara nybörjare igen. Detta
har varit mycket givande för min utveckling inom aikido. Vad mer finns det att säga mer än att åren går
och mycket träning har det blivit.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Det som är viktigast för mig just nu är fotarbete/rörlighet vilket i och för sig har varit det viktigaste
sedan jag började träna. Under året som gick så hade jag ett nyårslöfte till mig själv, jag skulle göra
minst 100000 irimi tenkan taisabaki utanför träningstid i dojon.(Det gick bra) aikido utan taisabaki är
inte aikido för mig.

Stefan Stenudd
Födelseår: 1954
Grad: 6:e Dan, Shihan
Hemmaklubb: Enighet, Malmö
Började träna: 1972

Bakgrund
Började i Järfälla för Allan Wahlberg, sedan Ichimura och därefter Nishio,
med flera.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
De små spiralerna.

Ulf Evenås
Födelseår: 1946
Grad: 7:e Dan, Shihan
Hemmaklubb: Göteborgs Aikidoklubb
Började träna: 1968

Bakgrund
Efter att ha tränat karate, började jag träna aikido 1968 under Carl Hansson i Göteborg, sedan för
Tomita Sensei som kom till Sverige 1969. Tomita sensei fick en stor påverkan på min framtid i aikido,
utan honom hade jag troligen inte fortsatt. Jag åkte till Japan och tränade under Saito Sensei i Iwama
1973, och han blev min lärare i 29 år. Jag var med och startade Göteborgs Aikidoklubb, jag har suttit i
Svenska Budoförbundets och Göteborgs Budoförbunds styrelse, i många år, och sitter i Aikikais
graderingskommitté. Jag arrangerade det första Sverigelägret 1986 i Göteborg tillsammans med
Göteborgs Aikidoklubb och dåvarande styrelsen i aikidosektionen. Jag har också under många år varit
internationellt aktiv och undervisat på över 100 läger utanför Norden.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Det viktigaste för mig är att fördjupa min förståelse av Osenseis aikido, som den undervisades av
Morihiro Saito Shihan, och att vidareföra denna till nästa generation i ett oförändrat skick.

Urban Aldenklint
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Urban Aldenklint
Födelseår: 1954
Grad: 6:e Dan, Shihan
Hemmaklubb: Iyasaka Aikidoklubb
Började träna: 1977

Bakgrund
Började träna för Lennart Linder och Ichimura. Årliga besök i Europa, mestadels Frankrike. Uchideshi i
Kobayashidojo 1980, därefter regelbundna besök i Japan. Har aikidon som yrke sedan 7 år.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Att fortsätta utvecklas.

Åsa Bergström
Födelseår: 1969
Grad: 4:e Dan
Hemmaklubb: Aikido Dojo Liljeholmen, Aikido Dojo Stockholm
Började träna: 1979

Bakgrund
Tränat budo i olika former som barn, ungdom och nu även som vuxen. Flyttade till Stockholm 1991 och
är sedan dess Tomita Senseis elev. Nu undervisar och tränar jag på Aikido Dojo Stockholm samt har
huvudansvaret för Aikido Dojo Liljeholmen sedan år 2000.
Vad är viktigast i din aikido just nu?
Budo!
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