
AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Tack alla deltagare för den
underbara aikido helgen!

Video producerat av Daniel Satari Video producerat av Riai Aikido
Dojo

Välkomna!
Snart är det dags igen! Dags att samlas för att träna, utbyta erfaren-
heter och umgås på Sverigelägret, som i år återvänder till Göteborg
där det en gång började 1986.

Då för 28 år sedan blev det en pånyttfödelse för svensk aikido och
symbolen för en mognad och samverkan som vi alltsedan dess värnar
om. Den gemenskap vi idag har inom svensk aikido är unik och något
som är en självklarhet att vårda.

Sverigelägret är ett fantastiskt tillfälle att smaka på en otrolig palett av
aikidokunskap som i år kommer att förmedlas av över 40 instruktörer. Det är med stor
glädje jag ser fram emot att träffa Er alla, svettas tillsammans och fira vår aikidogemenskap.

Hjärtligt välkomna!

Leif Sunje 
Ordförande 
Svenska Aikidoförbundet

Sverigelägret kommer hem
I år kommer Aikidons Sverigeläger tillbaka till där det hela en gång började. 1986 hölls det
första Sverigelägret i Göteborg. Ett läger som samlade ett stort antal deltagare och flera av
Sveriges då mest framträdande instruktörer.

Nu har det alltså äntligen blivit dags igen: Kristi Himmelfärdshelgen 2014 är Göteborg åter
arena för svensk Aikidos största arrangemang .

Som stolta arrangörer står klubbarna Aikido Dojo Gamlestaden och Riai Aikido Dojo och vi
hoppas att 2014 års upplaga av Sverigelägret skall bli ett storslaget evenemang som samlar
det bästa och det mesta av svensk Aikido.

Detta är den officiella hemsidan för Sverigelägret 2014 och under de olika flikarna här
kommer du fortlöpande kunna uppdatera dig om hur arbetet fortskrider och få reda på allt
du behöver veta om lägret. Du kommer också kunna följa oss på Facebook.

Vi ses i Göteborg på Kristi Himmelfärdshelgen, 
Aikido Dojo Gamlestaden och Riai Aikido Dojo

Tack alla
deltagare för
en underbar

helg!

Senaste
uppdateringar

Schema | 2014-05-29

Kontakt | 2014-05-25

Logi | 2014-05-06

Instruktörer | 2014-05-04

Anmälan | 2014-03-06

Kontakt

 Facebook

✉ info@sverigelager.se
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

— AI — — KI — — DO —

11:00 – 11:50 Knut Högvall Åsa Bergström /
Pia Moberg

Lennart Gullberg

12:00 – 12:50 Laila Fladberg Jimmy Larsson Jan Eriksson

13:00 – 13:10 INVIGNING

13:10 – 13:50 Ulf Evenås

14:00 – 14:50 Andreas Falk Mårten Holmberg Mats Strömgren

15:00 – 15:50 Jacob Blomqvist Daniel Jansson Dirk Handzic

16:00 – 16:50 Leif Sunje Stefan Stenudd Sten Frödin

— AI — — KI — — DO —

9:00 – 9:50 Jorma Lyly Jesper Svedberg

10:00 – 10:50 Björn Mattson Anna Stensland
Spangfort

Andreas Falk

11:00 – 11:50 Mathias Bäck Dan Borg Dirk Handzic

12:00 – 12:50 Lars-Göran Andersson Jimmy Larsson Ylva Beckman

13:00 – 13:50 Lina Gustavsson Ulf Hjerppe Björn Matsson

14:00 – 14:50 Anna Wilder Hjerppe Cecilia Ralfe Stelander Zeth Moberg

15:00 – 15:50 Cenneth Sparby Sam Elmore Andreas Ebbelind

16:00 – 16:50 Peter Spangfort Jan Bratt

— AI — — KI — — DO —

9:00 – 9:50 Åsa Bergström Sten Frödin

10:00 – 10:50 Mats Strömgren Stefan Jansson Anna Stensland
Spangfort

11:00 – 11:50 Lennart Gullberg Fredrik Snell Laila Fladberg

12:00 – 12:50 Linda Wennersten-
Sporre

Jesper Svedberg Mathias Bäck

13:00 – 13:50 Maria Mossberg Cenneth Sparby Sam Elmore

14:00 – 14:50 Leif Sunje Jonas Palm Maj Edman

15:00 – 15:50 Mats Alexandersson Peter Spangfort Anna Wilder Hjerppe

16:30 – 17:00 UPPVISNING

— AI — — KI — — DO —

9:00 – 9:50 Jan Eriksson Jacob Blomqvist

10:00 – 10:50 Jonas Palm Ulf Hjerppe Pia Moberg

11:00 – 11:50 Knut Högvall Zeth Moberg Maj Edman

12:00 – 12:50 Ulf Evenås Maria Mossberg Björn Matsson

13:00 – 13:50 Jorma Lyly Lars-Göran Andersson Lina Gustavsson

14:00 – 14:50 Stefan Stenudd

14:50 – 15:00 AVSLUTNING

Torsdag 29 maj
11.0016.50 Träning

13.0013.10 Invigning

17.0023.00 Pub-kväll
Plats: Aikido Dojo Gamlestaden

Direkt efter sista passet öppnar puben tvärs
över gatan. Bada bastu, ta en öl, beställ hämt-
pizza – bara softa och mingla!

Fredag 30 maj
09.0016.50 Träning

18.0023.00 Pub-kväll
Plats: Riai Aikido Dojo

Tema: ”Aikidominnen i rampljuset” - se nedan. 
Missa inte en hejdundrande pubkväll med
välfylld bar, vällagad mat (rejäla middags-
alternativ såväl som 31-mackan ”sandouicchi”),
snacks och annat gott.

Lördag 31 maj
09.0015.50 Träning

16.3017.00 Uppvisning

19.0000.00 Fest!
Plats: Göta Hof

Middag, dans, party!

Söndag 1 juni
09.0014.50 Träning

14.5015.00 Avslutning

Aktivitetsprogram
Plats för träningen: Kristinedals träningscenter

Detaljerna i programmet kan komma att ändras.

Mer info
Pubkvällen den 30 maj: Kvällens tema blir ”Aikidominnen i rampljuset”, där ett pärlband av
aikidokas får fyra och en halv minuter på sig att berätta om ett aikidominne de själva väljer.
Rikskända, internationellt erkända, okända – alla har de något att berätta!

De första talarna sätter igång klockan 19:00, så ladda för en helkväll! Här kan du se vilka som
delar med sig av sina aikidoerfarenheter under kvällen.

Träningsschema
Schemat kan även laddas ner som PDF fil.

Det kommer att finnas tre mattor, som fick namnen AI , KI  och DO .

Torsdag 29 maj

Fredag 30 maj

Lördag 31 maj

Söndag 1 juni

Med reservation för ändringar.
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Listan över de instruktörer som kommer att undervisa på Sverigelägret är nu komplett. Här
under hittar du namnen på de som tackat ja till att vara med.

Under tiden fram till lägret kommer den här sidan att successivt fyllas på med personlig
information om instruktörerna. Återkom alltså gärna hit med jämna mellanrum för att stifta
bekantskap med dem och deras Aikidohistoria.

Klicka på en bild för att se mer information om respektive person.

Tack alla
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helg!

Senaste
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Mats Alexandersson
5 dan

Lars-Göran
Andersson

6 dan

Ylva Beckman
4 dan

Åsa Bergström
5 dan

Jacob Blomqvist
4 dan

Dan Borg
6 dan, shidoin

Jan Bratt
5 dan

Mathias Bäck
5 dan, shidoin

Andreas Ebbelind
4 dan

Maj Edman
4 dan

Sam Elmore
3 dan

Jan Eriksson
5 dan

Ulf Evenås
7 dan, shihan

Andreas Falk
4 dan, shidoin

Laila Fladberg
4 dan

Sten Frödin
3 dan

Lennart Gullberg
4 dan

Lina Gustavsson
3 dan

Dirk Handzic
5 dan

Jan Hermansson
7 dan, shihan

Ulf Hjerppe
4 dan

Mårten Holmberg
4 dan

Knut Högvall
6 dan, shidoin

Daniel Jansson
5 dan, shidoin

Stefan Jansson
5 dan, shidoin

Jimmy Larsson
5 dan

Jorma Lyly
6 dan

Björn Mattson
3 dan, fukushidoin

Pia Moberg
5 dan, shidoin

Zeth Moberg
6 dan, shidoin

Maria Mossberg
Ahlström

5 dan

Jonas Palm
5 dan

Cecilia Ralfe
Stelander

6 dan, shidoin

Fredrik Snell
5 dan, shidoin

Peter Spangfort
6 dan, shidoin

Cenneth Sparby
6 dan, shidoin

Linda Wennersten
Sporre
4 dan

Anna Stensland
Spangfort

4 dan

Stefan Stenudd
6 dan, shihan

Mats Strömgren
4 dan, shidoin

Leif Sunje
5 dan, shidoin

Jesper Svedberg
5 dan, shidoin

Anna Wilder Hjerppe
4 dan
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Boendealternativ
Som arrangörer är vi mycket nöjda över att kunna presentera en förmånlig
överenskommelse med Scandichotellen framtagen särskilt för lägret. Överenskommelsen
innehåller två hotellalternativ:

Scandic Europa , centralt beläget vid Drottningtorget/Centralstationen

Scandic Backadal med bra läge precis intill E6 vid infarten till Göteborg norrifrån

På Scandic Europa kommer de inbjudna instruktörerna att bo. Scandic Backadal är ett
billigare alternativ.

Oavsett hotellalternativ är det bara cirka 15 minuters resväg till träningsanläggningen. Här
nedan kan ni se en översikt över rumsalternativ, priser och bokningsförfarande.

Scandic Europa
Enkelrum (1 gäst) – 695 kr/natt (inklusive frukost)

Dubbelrum (2 gäster) – 795 kr/natt (inklusive frukost)

Du bokar själv ditt rum genom att gå in på www.scandichotels.se/europa och uppge
bokningskod BAIK290514

Scandic Backadal
Enkelrum (1 gäst) – 500 kr/natt (inklusive frukost)

Dubbelrum (2 gäster) – 600 kr/natt (inklusive frukost)

Trebäddsrum (3 gäster) – 800 kr/natt (inklusive frukost)

Fyrbäddsrum (4 gäster) – 1000 kr/natt (inklusive frukost)

Du bokar själv ditt rum genom att gå in på www.scandichotels.se/backadal och uppge
bokningskod BAIK290514

Vandrarhem
Prismässigt är det oerhört svårt att matcha de billigaste alternativen på Scandic Backadal,
där det dessutom ingår frukost. Vill man ändå leta finns här en länk till Göteborgs vandrar-
hem: http://www.vandrarhemgoteborg.se

Dojoalternativ
För den som vill bo riktigt billigt erbjuds sovplats i följande lokaler (för kontaktuppgifter och
kartor se Kontakt sidan).

Fullbokat! ADG:s dojo ligger på andra sidan gatan från träningslokalen. Vägbeskrivning

Fullbokat! Till Riais dojo finns direktförbindelse med spårvagn, 30 minuters resa.
Vägbeskrivning

Till Göteborgs Aikidoklubbens dojo finns direktförbindelse med spårvagn, 35 minuters
resa. Vägbeskrivning

För detta betalar du på plats en avgift om 50kr per person och natt. I alla lokaler finns kök
med möjligheter att förvara mat, fixa egen frukost mm.

Information on transportsätt, parkeringsplatser, mm kommer att finnas tillgänglig här och
på plats vid registreringen.

Obs! Det går inte längre att boka plats på någon dojo online, kom till oss på sekretariatet
och fråga om du har inte hunnit boka det, det finns några få platser till.

Tack alla
deltagare för
en underbar

helg!

Senaste
uppdateringar
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Boendealternativ
Som arrangörer är vi mycket nöjda över att kunna presentera en förmånlig
överenskommelse med Scandichotellen framtagen särskilt för lägret. Överenskommelsen
innehåller två hotellalternativ:

Scandic Europa , centralt beläget vid Drottningtorget/Centralstationen

Scandic Backadal med bra läge precis intill E6 vid infarten till Göteborg norrifrån

På Scandic Europa kommer de inbjudna instruktörerna att bo. Scandic Backadal är ett
billigare alternativ.

Oavsett hotellalternativ är det bara cirka 15 minuters resväg till träningsanläggningen. Här
nedan kan ni se en översikt över rumsalternativ, priser och bokningsförfarande.

Scandic Europa
Enkelrum (1 gäst) – 695 kr/natt (inklusive frukost)

Dubbelrum (2 gäster) – 795 kr/natt (inklusive frukost)

Du bokar själv ditt rum genom att gå in på www.scandichotels.se/europa och uppge
bokningskod BAIK290514

Scandic Backadal
Enkelrum (1 gäst) – 500 kr/natt (inklusive frukost)

Dubbelrum (2 gäster) – 600 kr/natt (inklusive frukost)

Trebäddsrum (3 gäster) – 800 kr/natt (inklusive frukost)

Fyrbäddsrum (4 gäster) – 1000 kr/natt (inklusive frukost)

Du bokar själv ditt rum genom att gå in på www.scandichotels.se/backadal och uppge
bokningskod BAIK290514

Vandrarhem
Prismässigt är det oerhört svårt att matcha de billigaste alternativen på Scandic Backadal,
där det dessutom ingår frukost. Vill man ändå leta finns här en länk till Göteborgs vandrar-
hem: http://www.vandrarhemgoteborg.se

Dojoalternativ
För den som vill bo riktigt billigt erbjuds sovplats i följande lokaler (för kontaktuppgifter och
kartor se Kontakt sidan).

Fullbokat! ADG:s dojo ligger på andra sidan gatan från träningslokalen. Vägbeskrivning

Fullbokat! Till Riais dojo finns direktförbindelse med spårvagn, 30 minuters resa.
Vägbeskrivning

Till Göteborgs Aikidoklubbens dojo finns direktförbindelse med spårvagn, 35 minuters
resa. Vägbeskrivning

För detta betalar du på plats en avgift om 50kr per person och natt. I alla lokaler finns kök
med möjligheter att förvara mat, fixa egen frukost mm.

Information on transportsätt, parkeringsplatser, mm kommer att finnas tillgänglig här och
på plats vid registreringen.

Obs! Det går inte längre att boka plats på någon dojo online, kom till oss på sekretariatet
och fråga om du har inte hunnit boka det, det finns några få platser till.

Tack alla
deltagare för
en underbar

helg!
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Byfogdegatan 3B
View larger map

Sign in

Map data ©2019 Google Terms of Use

Kontaktuppgifter
Nu finns vår Facebooksida uppe, där du kan börja diskutera och kommentera.

Du kan ställa frågor genom att skicka ett e-post till info@sverigelager.se

Lokaler
Kristinedals träningscenter
Byfogdegatan 4

415 05 Göteborg

Från Centralstationen:

Spårvagn 4, 7, 9 eller 11 från läge A till
Gamlestadstorget

Buss 58 från läge J, till Kristinedal

Aikido Dojo Gamlestaden
Byfogdegatan 3B

415 05 Göteborg

Tel: 0721-750 670

E-post: info@aikidodojogamlestaden.se

Från Centralstationen: likadant som för Kristinedal

Riai Aikido Dojo
Raketgatan 9

413 20 Göteborg

Tel: 031-24 33 90

E-mail: info@riai.se

Från Centralstationen:

Spårvagn 10 från läge E till Wavrinskys Plats

Spårvagn 7 från läge C till Wavrinskys Plats

Göteborgs Aikidoklubb
Doktor Westrings Gata 14D

413 24 Göteborg

Tel: 031-41 05 90

E-mail: info@goteborgsaikidoklubb.se

Från Centralstationen:

Spårvagn 10 från läge E till Doktor Sydows Gata

Tack alla
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

Byfogdegatan 3B
View larger map

Sign in

Map data ©2019 Google Terms of Use

Kontaktuppgifter
Nu finns vår Facebooksida uppe, där du kan börja diskutera och kommentera.

Du kan ställa frågor genom att skicka ett e-post till info@sverigelager.se

Lokaler
Kristinedals träningscenter
Byfogdegatan 4

415 05 Göteborg

Från Centralstationen:

Spårvagn 4, 7, 9 eller 11 från läge A till
Gamlestadstorget

Buss 58 från läge J, till Kristinedal

Aikido Dojo Gamlestaden
Byfogdegatan 3B

415 05 Göteborg

Tel: 0721-750 670

E-post: info@aikidodojogamlestaden.se

Från Centralstationen: likadant som för Kristinedal

Riai Aikido Dojo
Raketgatan 9

413 20 Göteborg

Tel: 031-24 33 90

E-mail: info@riai.se

Från Centralstationen:

Spårvagn 10 från läge E till Wavrinskys Plats

Spårvagn 7 från läge C till Wavrinskys Plats

Göteborgs Aikidoklubb
Doktor Westrings Gata 14D

413 24 Göteborg

Tel: 031-41 05 90

E-mail: info@goteborgsaikidoklubb.se

Från Centralstationen:

Spårvagn 10 från läge E till Doktor Sydows Gata
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AIKIDO DOJO GAMLESTADEN

RIAI AIKIDO DOJO

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

Sverigeläger genom tiderna
2014 Göteborg 29 maj-1 juni

2012 Kalmar 17-20 maj

2010 Malmö 13-16 maj

2008 Linköping 21-24 mars

2006 Jönköping 16-19 april

2004 Uppsala 9-12 april

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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5 dan Stockholms aikidoklubb

Jag började träna aikido på Göteborgs Aikidoklubb 1984 för Ulf Evenås, och
tränade även för Tomita Sensei i Stockholm. Saito Sensei är tveklöst min största
inspirationskälla som jag också haft glädjen att träna för i Japan. 1994 startade
jag Stockholms Aikidoklubb och har genom åren förutom att driva dojon, skrivit
en bok om aikidogrunder, arrangerat internationella läger.

Spänningen i aikido för mig, ligger i att lära sig vägen från formerna till det
praktiskt tillämpbara. Det är ett generellt synsätt inför kampkonsten som präglat
min träning från tidigt skede och något jag hoppas kunna förmedla till mina
elever.

Mats Alexandersson 
5 dan

6 dan Torsby Aikidoklubb

Lars-Göran ”Lasse” Andersson började träna 1965 i Stockholm, han flyttade till
Göteborg 1969. Där han var med att starta Göteborgs Aikidoklubb.

Lasse reste till Japan 1972 och åkte tillbaka 1973 och stannade som Uchi-deshi
hos M Saito sensei i 6 månader. Lasse flyttade till Torsby 1979 där han startade
Torsby Aikidoklubb och byggde sin egen dojo, Svenneby Aikidoklubb.

1994 fick han 5 dan av M Saito-sensei och 2006 erhöll han 6 dan från Aikikai.
Idag har Lasse Uchi –deshi veckor i sin egen dojo och undervisar Aikido på
många seminarier.

Lars-Göran Andersson 
6 dan

4 dan Aikido Dojo Gamlestaden

Jag kom i kontakt med aikido redan 1972 då jag som tonåring under ett drygt år
tränade för Trygve Forssten i Jakobstad i Finland. Efter många år började jag
1986 träna på nytt i Göteborgs aikidoklubb. 1989 blev det Aikido Dojo
Gamlestaden och där har jag funnits sedan dess. Klubbens första huvudinstruktör
Patrick Johnsen hade en stark koppling till Iwama och Saito Sensei, en tradition
som lever vidare. På senare år har jag börjat resa till Kalifornien någon gång per
år för att träna för en annan av Saito Senseis elever, Pat Hendricks Sensei.

Det som just nu betyder mycket för mig är insikten om att jag troligen kommer
att kunna hålla på med aikido under hela livet. Den fysiska styrkan som avtar
med åren går att ersätta med erfarenhet, teknik och rörelse. Och för att

http://www.stockholm-aikido.nu/
http://torsbyaikido.se/
http://aikidodojogamlestaden.se/


verkligen hålla livet ut, för att vara en bra träningspartner och kunna fortsätta att
ta ukemi har jag nu också börjat träna yoga. Det är ett bra sätt att bibehålla
flexibilitet, smidighet och styrka.

Ylva Beckman 
4 dan

5 dan Aikido Dojo Liljeholmen

Jag är huvudinstruktör på Aikido Dojo Liljeholmen och är nu sedan 22 mars 2014
ledamot i Aikidoförbundets styrelse.

Tomita Sensei är den person som betytt mest för min aikido. Han har fått mig till
att prestera, gradera, instruera och att ta ett stort ansvar på och utanför mattan.

Min aikido började med Ichimura Sensei och Hans Gauffin på 80-talet och nu för
framtiden söker jag med ödmjukhet och respekt efter en dynamisk aikido som
har kraft, finess, flexibilitet och uthållighet.

Väl mött på mattan!

(Fotograf: Johan Westin)

Åsa Bergström 
5 dan

4 dan Lunds aikidoklubb

Min hemmaklubb har sedan starten varit Lunds Aikidoklubb under ledning av
Jonas Palm och, de första åren, Stina Deurell. Med den höga nivån på både
aikidons grunder och följsam ukemi som kännetecknar klubben så har det över
åren varit lätt och givande att resa runt i världen och träna för många olika
instruktörer och i många olika smaker av aikido. De senaste 13-14 åren har jag
flera gånger per år tränat, och på sista tiden även instruerat, i och kring New
York City. Det har primärt varit New York Aikikai, under ledning av Yamada
shihan och numer bortgångne Sugano shihan, samt Aikido North Jersey, där
Jerry Zimmerman är huvudinstruktör. Både när jag idag själv tränar och då jag
instruerar jobbar jag mycket med att verkligen lyssna genom vår kontakt, med
intentionsdrivna rörelser, samt hur vi kan skapa en viss känsla hos vår partner.

Vi ses på Sverigelägret!

http://www.aikidoliljeholmen.se/
http://www.lundsaikido.se/


Jacob Blomqvist 
4 dan

6 dan, shidoin Göteborgs aikidoklubb

Efter att ha tränat Judo i några år blev jag nyfiken på Aikido. 1980 besökte jag
därför Göteborgs Aikidoklubb. Jag blev omedelbart fascinerad av den tekniska
komplexiteten och den tävlingsfria träningsformen där fokus ligger på den egna
utvecklingen i samspel med träningskamraterna.

På GAK har jag blivit kvar, av flera skäl: stilen, träningsgemenskapen, och den
tekniska nivån på undervisningen under Ulf Evenås ledning. 1991 besökte jag
Iwama för att träna under Morihiro Saito sensei vilket har haft stor betydelse för
min fortsatta träning. Det händer att jag blir inbjuden att undervisa på läger, bl.
a. i Litauen och Tyskland men i första hand är jag elev och instruktör på GAK.

Dan Borg 
6 dan, shidoin

5 dan Riai Aikido Dojo

Efter en mycket kort vända med ju-jutsu hos Kurt Durevall Jag började träna på
Göteborgs Aikidoklubb 1981. Graderade shodan och nidan för Tomita sensei och
var uchi-deshi hos Morihiro Saito sensei 1990 i Iwama. Startade 2003,
tillsammans med Pia Moberg, Riai Aikido Dojo i Göteborg.

Den aikido jag undervisar har sin utgångspunkt i Morihiro Saito senseis sätt att
undervisa och systematisera. Min främsta inspirationskälla idag är alla dom
hängivna instruktörer och tränande som jag träffar genom träningen både på och
utanför mattan.

Jan Bratt 
5 dan

5 dan, shidoin Norrköpings aikidoklubb

Jag började träna Aikido 1989 i dåvarande Aikido Dojo Norrköping, där träningen
inspirerades mycket av Tomita Sensei.

http://goteborgsaikidoklubb.se/
http://www.riai.se/
http://www.norrkopingsaikidoklubb.se/


Under mitten av 90-talet valde jag att alltmer följa Christian Tissiers Aikido som
jag anser har rena och tydliga tekniker och mycket rörelse och dynamik. För 4 år
sedan tog jag steget att starta Norrköpings Aikidoklubb. Jag uppskattar att få
möjlighet att lära ut den Aikido som jag själv inspireras mest av.

Det är en stor ära att få vara en del av Sverigelägret, att få inspirera andra samt
att få träffa många utövare från olika inriktningar och träna tillsammans över
gränserna.

Mathias Bäck 
5 dan, shidoin

4 dan Sedokan Växjö IF

Aikido har en yttre visuell och inre teknisk form. Problemet är att de inte
överensstämmer med varandra. Enkelt uttryckt; det vi instruktörer säger om
formen stämmer inte, eller väldigt sällan, överens med det visuella intrycket som
våra elever/studenter får. I mina ögon har tekniker i isig inget värde, de är
verktyg, ett medel, för att lära sig om den inre formen. Detta sätt att se på
aikido har jag framförallt Tommy Pettersson (4 dan) och Jan Bratt (5 dan) att
tacka för och ligger till grund för det jag vill förmedla på Sverigelägret.

Historiskt har Växjö haft tre aikidoklubbar. 2010-2011 samlades utövare från
dessa klubbar under samma tak och det vi idag kallar ”det nya Sedokan”
skapades. Att vara huvudinstruktör i en förening där olika stilar möts/diskuteras
och utvecklas är en otrolig förmån som berikar min inre form. För att citera Jean
Lave, professor i pedagogik; riktigt lärande kan endast ske genom deltagande i
skiftande praktiker. Sedokan är en sådan mötesplats/praktik.

Hoppas vi ses!

Andreas Ebbelind 
4 dan

4 dan Ki no Kenkyukai Göteborg

Född i Göteborg. Började med judo en gång i tiden med Kurt Durewall. Jag var 6
år då och en av de yngsta tränande på mattan. En bra skola att börja i. Man fick
lära sig både disciplin och lek. Aikido började jag med när jag var i Jerusalem,
tror det var 1980, jag var 23 år och tränade för Ron Havilio i Seidokan aikido. Jag
undervisade i Jerusalemdojon i 6 år. Senare blev det Ki-no Kenkyukai Kiaikido.
När jag återvände till Sverige 1988 tränade jag också med Ulf Evenås, men
bestämde mig för att starta egen dojo 1989 på Fysiken på Göteborgs Universitet.
Ki-no Kenkyukai Göteborg heter dojon på Viktoriaskolan i Göteborg. 2013

http://www.sedokan.se/
http://www.kiaikido-goteborg.se/


startade jag också en dojo för barn och vuxna i Broddetorp vid Hornborgarsjön
(Ki no Kenkyukai Broddetorp), där jag numera bor.

Jag har shodan i Judo, nidan i Seidokan Aikido och yondan i Ki no Kenkyukai
Kiaikido (om grader nu är viktiga :) försöker fortfarande förstå vem jag är… men
jag tror inte jag varit den jag är om jag inte hittat aikido. Det jag lärt mig har
hjälp mig genom många svåra delar i mitt liv. Andning, meditation, balans, lugn
och återhämtning… och mycket, mycket mer.

Maj Edman 
4 dan

3 dan Tostared Aikikai

C.M. “Sam” Elmore har utövat kampsporter sen hon var 17. Hon har tränat
Kenpo, Kung Fu och Tae Kwon Do innan hon hittade sitt hem i Aikido. Sam
började med Aikido i Salt Lake City, Utah, år 1993, under Chris Fulkerson Sensei
el elev av T.K. Chiba Sensei. Sedan flyttade hon till centrala Illinois där hon
tränade under elever av A. Tohei Shihan i 3 år. Efter att hon hade gift sig, så hon
flyttade hon igen på grund av sin mans, Chad’s jobb till New Jersey. Där hon
tränade i 7 år under Rick Stickles Sensei en elev av Y. Yamada Shihan. När hon
var där så föddes den första av 4 barn. Chad’s jobb flyttade och familjen flyttade
till Pennsylvania år 2004, och kort efteråt så började hon träna under Okimura
Shihan i Newark, Delaware. Sam blev Shodan år 2006 och Nidan år 2008. På
sommaren år 2011 flyttade dem igen på grund av hennes mans jobb till Sverige
där hon fick sitt livs dröm om att öppna sin egen dojo! År 2013 så blev hon
Sandan. Sam’s andra intressen är att ta hand om sina barn (alla tränar också
Aikido), cykla och träsljöd.

Sam Elmore 
3 dan

5 dan Ki-Aikido Västerås

Den Aikido jag vill vara med att utveckla är en Aikido för alla. Inte bara för unga
starka och viga. Där höga fall och häftiga grepp är underordnat hälsosamma par-
rörelser. Samtidigt som vi betonar att Aikido har ett viktigt fredsbudskap att
verka för: från motståndare till medståndare. Tohei Sensei: “Put yourself in the
place of your partner”. Det finns så många som är bra på kamp. Jag vill vara med
att utveckla en icke-kamp form där respekt inte bara vara en ytlig slogan utan en
ständigt närvarande inriktning. Då kommer kvalitén, glädjen, nya medlemmar att
strömma till och svensk Aikido går en lysande framtid till mötes.

http://www.tostaredaikikai.org/
http://www.ki-aikido.se/vasteras


Jan Eriksson 
5 dan

7 dan, shihan Göteborgs Aikidoklubb

Efter att ha tränat karate, började jag träna aikido 1968 under Carl Hansson i
Göteborg, samt Tomita Sensei som kom till Sverige 1969. Jag åkte till Japan och
tränade under Saito Sensei i Iwama första gången 1973 och jag har återvänt till
Iwama mer än 20 gånger. Jag var med och startade Göteborgs Aikidoklubb, jag
har suttit i Svenska Budoförbundets och Göteborgs Budoförbunds styrelse, och
sitter i Aikikais graderingskommitté. Jag är sedan många år internationellt aktiv
och undervisar över hela världen.

Saito sensei utsåg mig till 6 dan, shihan i Iwama Ryu, 1992 och till 7 dan Iwama
Ryu 2001. Doshu har gett mig 7 dan och Shihan i Aikikai.

Jag utsågs till ”Årets Budoutövare” 2001, och ”Årets traditionella utövare” vid
Kamportsgalan 2014. Tillsammans med Miyamoto Shihan (Hombu Dojo), och
Tissier Shihan (IAF), utsågs jag till en av tre Shihan att undervisa och hålla
uppvisning på World Combat Games i St. Petersburg 2013.

Ulf Evenås 
7 dan, shihan

4 dan, shidoin Brandbergens aikidoklubb

Jag började träna för Stefan Stenudd i Brandbergen 1989 och har sedan haft
kvar Brandbergen som bas och labb tillsammans med de andra i klubben.
Inspirationen har kommit från olika håll under åren: Nishio hos KFUM i Uppsala
under tidigt 1990-tal, sedan Sugano i Sverige och Belgien, Tada och Anno i Japan
och på film och så bland andra Hikitsuchi och Tohei, utöver O-sensei, från
filmarkiven på youtube. Förutom aikido har jag även tränat iaido, jodo och daito-
ryo aikijutsu, vilket influerat min aikido, liksom även på sätt och vis shodo gjort –
den japanska kalligrafin som jag tränat länge – när det gäller hanteringen av flow
och fokus.

Aikido innebär för mig en mångbottnad fascination och en ständigt pågående,
härlig utmaning för alla sinnen och oräkneliga inspirerande möten i den egna och
andra klubbar. Om jag ska välja några ledord idag så är det flöde, dynamik,
lätthet och möte.

http://goteborgsaikidoklubb.se/
http://www.brandbergenaikido.net/


Andreas Falk 
4 dan, shidoin

4 dan Göteborgs Aikidoklubb

Jag började träna 1993 i Göteborgs Aikidoklubb hos Ulf Evenås, och gör så
fortfarande. Har varit uchideshi hos Morihiro Saito sensei, Hiroki Nemoto sensei
och Lars-Göran Andersson. Reser gärna till träningsläger både inom Sverige och
utomlands. Tar med min gi även på jobb-resor, och lyckas ofta hitta en dojo att
träna på.

För mig låg den stora fascinationen för aikido från början i att försöka förstå hur
mekaniken fungerar, t ex hur det är möjligt att välta en människa genom att bara
hålla honom i handen? Jag kunde inte tänka mig att sluta träna innan jag förstått
det. Andra dimensioner av aikido har givetvis tillkommit, men ändå kvarstår det
faktum att jag, som den ingenjör jag är, fortfarande tänker och talar mycket i
termer av vinklar, vektorer, tyngdpunkter etc.

Laila Fladberg 
4 dan

3 dan Iyasaka Stockholm

Jag har sedan jag började vid sex års ålder hållit till på Iyasaka aikidoklubb i
Stockholm. Jag tror det var hösten 95 och Urban Aldenklint höll första passet.

De senaste åren har det blivit en del resor med träning i Japan, uppvisning på
World Combat Games i Sankt Petersburg och fram för allt sommarläger i
Frankrike. Den största inspirationen kommer ändå från den dagliga träningen och
från min vapenbroder Michael Sederlin. Jag tycker om aikido som är vacker och
dynamisk. För mig är det estetiska viktigt men också att man får jobba mycket
med kroppen, röra på sig och bli trött.

Sten Frödin 
3 dan

4 dan Solna aikidoklubb

http://goteborgsaikidoklubb.se/
http://www.iyasaka.se/
http://www.solna-aikido.se/


Jag började träna i aikidoklubben Satori i Örebro, Sveriges hjärtpunkt, i början
på det glada 80-talet. Ganska snart gick klubben över till s.k. ki-aikido som
introducerades i Sverige under den här tiden.

1985 gick flyttlasset till Stockholm där jag fortfarande bor kvar. Då hette klubben
Budo Kwai och låg vid Norrtull. När verksamheten där upphörde bildades klubben
Ki no kenkyukai Stockholm som från början höll till på Linnégatan på Östermalm.
Efter diverse klubbsammanslagningar och flyttar är jag sedan några år verksam i
Solna Aikidoklubb.

Min största inspirationskälla är utan tvekan Yoshigasaki sensei som jag följt
sedan han kom till Sverige för drygt 30 år sedan för att undervisa oss om livet,
universum och allting.

Lennart Gullberg 
4 dan

3 dan Lunds aikidoklubb

Började träna i Växjö 1994. Flyttade till Lund 1995 och har haft Lunds
Aikidoklubb som hemvist sedan dess, med undantag för några års studier i
Stockholm när jag passade på att träna en hel del för Tomita Sensei och på
Iyasaka. Har tränat mycket för Pat Hendricks Sensei. På senare år har Lewis de
Quiros Sensei varit den största inspiraitionskällan.

För mig är aikidon ett verktyg och en väg i det dagliga livet. Ett ställe att hämta
energi, en plats som ger perspektiv, och som inspirerar i vardagen. Hur påverkar
vi varandra? Vilken energi tar jag med mig in i ett nytt möte?

Att arbeta med formen, med de tekniska och fysiska aspekterna ger samtidigt ett
handtag in i jaget. Träningen speglar den person vi är, våra styrkor och
svagheter. Det fascinerar mig mycket.

Lina Gustavsson 
3 dan

5 dan Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu

Efter några års med träning av Judo och Kenpo började jag träna Aikido 1980 i
Niedernhausen (Tyskland) för Klaus Chudziak. Efter flytten till Sverige träffade
jag 1988 Lars-Göran Andersson och Morihiro Saito. Både Lars-Göran och familjen
Saito har sedan dess varit min inspirationskälla. Jag har även tränat Kali Sikaran
och Systema för att vidga vyerna.

http://www.lundsaikido.se/
http://www.arvikaaikido.se/


Sedan 1989 driver jag Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu och har flera gånger varit
uchi deshi hos både Morihiro och Hitohira Saito i Japan. Jag har även haft äran
att kunna arrangera två internationella läger med Hitohira Saito i Arvika och vår
klubb är ansluten till Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai. Jag har undervisat på
läger både i Sverige och utomlands.

Enligt min uppfattning ska Aikido tränas så att det fungerar även som
självförsvar och i min undervisning försöker jag att förmedla de detaljer i
formerna som är avgörande för att få teknikerna att fungera i en verklig
situation.

Dirk Handzic 
5 dan

7 dan, shihan Iyasaka Stockholm

Jan var med och startade svensk aikido 1961 – böcker och super-8 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. O-sensei och är en av
de få svenskar som gjort detta.

Jan Hermansson 
7 dan, shihan

4 dan Isshinkai Aikido Umeå

Jag har tränat aikido sedan 1988. Som 15-åring jag blev inspirerad att börja
träna av en kompis som var mycket fascinerad av den kampkonst han terminen
tidigare börjat träna. I början var självförsvars aspekten viktig för mig men med
tiden har denna del tonats ned och det har fram stått som allt mer viktigt att
träningen innebär att man har roligt och utvecklas. 1995 var jag med och
startade Isshinkai Aikidoklubb där jag fortfarande är en av huvudinstruktörerna.
Dessutom är jag engagerad i Storumans Aikidoklubb och Åsele Aikidoklubb. Jag
har varit med i Sport Accord Combat Games i Beijing och St Petersburg som en
del av den svenska uppvisningstruppen.

Som sjuttonåring åkte jag till Paris och hade möjligheten att få träna i Christian
Tissiers dojo i Paris för första gången vilket var en omtumlande upplevelse. Efter
det har jag försökt att delta i så många läger med Tissier som möjligt. Andra
inspirationskällor för mig är Franck Noël och Seishiro Endo sensei.

http://www.iyasaka.se/
http://isshinkai.se/


I min aikido försöker jag poängtera rörlighet och frihet. Jag tror att man inte får
bli alltför bunden av den kataträning som aikidoträning ofta innebär. Därför
tycker jag att det är extra viktigt att ofta träna jiu waza.

Hoppas vi ses på Sverigelägret!

Ulf Hjerppe 
4 dan

4 dan Kalmar Budoklubb

Tack vare en kompis provade jag aikido för Lennart Linder i Tumba (Hashidate)
hösten 1989. Och jag var fast redan efter första träningen. Så småningom
hamnade jag i Vimmerby och med påtryckningar från Lennart och några
kompisar bildades Tsurugi aikidoklubb. Sen fick jag jobb i Kalmar och upptäckte
att det inte fanns någon aikido där. Men enstaka aikidopass på ju-
jutsuträningarna blev till en aikidosektion och där håller jag fortfarande till.

Efter att Lennart gick bort har jag hittat inspiration från blandade håll. Bland
annat Stefan Stenudd, Maria Mossberg och Jorma. Jag tycker att det är kul att
hitta likheter och skillnader i teknikerna men också mellan olika
stilar/instruktörer.

Mårten Holmberg 
4 dan

6 dan, shidoin Uppsala budoklubb

Började träna aikido 1984 för Ichimura sensei. Gick i april samma år på det
första lägret med Nishio sensei, och har följt Nishio senseis aikidofilosofi sedan
dess.

Startade egen klubb 1996, och har de senaste åren delat instruerandet mellan
Uppsala och Liljeholmen.

Knut Högvall 
6 dan, shidoin

5 dan, shidoin Högdalens Izanagi Aikidoklubb

http://www.kalmarbudoklubb.com/
http://www.uppsalabudoklubb.se/
http://www.izanagi.org/


Efter jag tränat karate i cirka 1 år, började jag träna för Lennart Linder 1987 och
senare blev jag instruktör i några av hans klubbar. Jag gästtränade ofta i
Stockholm Aikikai, Iyasaka Aikidoklubb och andra klubbar på den tiden. Idag
försöker jag gästträna så fort jag får tid eftersom det är ett bra sätt att utbyta
erfarenheter med andra aikidokas. Några läger utanför Sveriges gränser har jag
också hunnit med. 1992 fick jag möjlighet att starta Högdalens Izanagi
Aikidoklubb, och har drivit den tillsammans med Kerstin Fredbäck sedan dess.

Mina inspirationskällor är främst Kobayashi-sensei och Igarashi-sensei och alla
aikidokas som är nyfikna i sin träning.

Jag ser fram emot att få träffa alla på lägret.

Daniel Jansson 
5 dan, shidoin

5 dan, shidoin Brandbergens aikidoklubb

Jag började träna aikido 1985 i Brandbergens aikidoklubb, men brukar säga att
jag tränat sedan ’87. Det var då jag valde att träna för träningens skull och inte
“bara” hängde med kompisarna till dojon. Mina första instruktörer var Peter
“Meppe” Norberg och Jesper Norin. När jag sedan började igen, då i
vuxengruppen, var det Stefan Stenudd och Stefan Ösund som stod för
instruktionen. I början av 90-talet när Stefan Stenudd lämnade klubben blev
Jesper och Niklas Svedberg mina instruktörer. Genom åren har jag också haft
privilegiet att träna för många olika Shihan, däribland Nishio-, Tamura-,
Kobayashi-, Saito- och Sugano-sensei för att ge några exempel.

I min aikido premierar jag dynamik och flöde. Att kontrollera centrallinjen med
position och atemi är också viktiga delar. Förutom aikido tränar jag Shindo muso
ryu Jodo sedan 12 år tillbaka och har även tränat Iaido.

Det är en stor ära för mig att få instruera på Sverigelägret åter igen. Hoppas att
vi ses där.

Stefan Jansson 
5 dan, shidoin

5 dan Aikido Sundsvall

Jag tränar och är huvudinstruktör i Aikido Sundsvall som är en del i Sundsvalls
Budoklubb.

Aikido är för mig en stor passion där jag inspireras både av förhållningssättet,
filosofin och dess uttryck i rörelse, kroppsdynamiken, interagerandet med

http://www.brandbergenaikido.net/
http://www.aikidosundsvall.se/


partnern och träningen. En stor fördel med aikidon är också alla kontakter och
vänner i många länder.

Jag började träna i Sundsvalls Budoklubb för 32 år sedan och tränade de första
åren Ju-jutsu och karate. Jag kom sedan i kontakt med aikido och gick efter ett
läger med Nishio Sensei helhjärtat över till aikido. Tränade för Nishio Sensei både
i Sverige och i andra länder och tränar nu sedan 15 år för Shishiya Sensei. Jag
åker också regelbundet till Japan och tränar.

Aikido är fantastiskt roligt och jag tycker det är en stor ära att få instruera på
Sverigelägret. Vi syns i Göteborg!

Jimmy Larsson 
5 dan

6 dan Vanadis aikidoklubb

Började träna aikido hösten 1986 på Mihashira Aikidoklubb Stockholm, under
Lennart Linder och Claes Wikner.

Driver sedan 1994 Vanadis Aikidoklubb tillsammans med bl.a Jan Nevelius och
Johan Lindgren. Även huvudinstruktör sedan mitten av 90 talet i Nuboko
Aikidoklubb Södertälje.

Huvudsakliga lärare som inspirerat mig är, Seichiro Endo Sensei, Christian Tissier
Sensei och Franck Noel Sensei… dvs alla starkt influerade av eller närmare elever
till Seigo Yamaguchi Sensei.

Har dessutom sedan 1995 studerat Daito Ryu Aikijujutsu under Seigo Okamoto
Sensei.

Jorma Lyly 
6 dan

3 dan, fukushidoin Ukehashi aikidoklubb

Björn Mattson började sin aikidoresa på iyasaka aikidoklubb under Urban
Aldenklint. I mitten av 90-talet lämnade han Iyasaka för att bli huvudinstruktör
för ukehashi aikido klubb, där han har varit verksam sedan dess.

Björn har ett brett intresse för kamp sport och ett öppet sinne. Han har försökt
att öka sin förståelse för aikido både genom att se den utifrån andra
kampsporters perspektiv samt tränat för de flesta av Sveriges högre graderade.
Tränat utomlands i bl.a. Frankrike Polen samt Malaysia. Björn är professionellt
verksam i säkerhets branschen sen över 20 år, detta har resulterat i att hans

http://www.vanadis-aikido.se/
http://www.ukehashi.se/


aikido är något mer själv försvars orienterad. Bland de kampsporter han har
använt för att försöka förstå aikidons själ är den malaysiska stridskonsten silat.

Björns inställning till aikido är influerad av Musashis citat: “det är svårt att förstå
universum genom att bara att studera en planet”.

Björn Mattson 
3 dan, fukushidoin

5 dan, shidoin Riai Aikido Dojo

Aikido var en naturlig del av min uppväxtmiljö. Pappa (Zeth Moberg) utgjorde
kärntruppen på Göteborgs aikidoklubb tillsammans med Ulf och Lasse, och
Tomita var en regelbunden gäst i vårt hem. Själv började jag träna när jag var
åtta år. Mitt intresse för Japan och det japanska tog fart i samband med min
första resa till Saito Sensei i Iwama i oktober 1988, en resa som kom att bli en
vändpunkt i mitt aikidoliv. Efter några decenniers träning var det dags att axla
ansvaret för en egen dojo, tillsammans med Jan Bratt startade jag Riai Aikido
Dojo 2003.

Aikido i sina inre och yttre former står för mig för en perfekt kombination av
kraftfullhet och skönhet. Min vardagliga aikidoinspiration får jag varje gång jag
kliver in genom vår dojodörr. Ett särskilt fokus under de senaste åren har varit
barn- och ungdomsverksamhet. Jag har upptäckt nya perspektiv på vad aikidons
funktionalitet och effektivitet kan innebära, liksom hur man skapar inre
motivation, fokus och glädje.

Pia Moberg 
5 dan, shidoin

6 dan, shidoin Aikido Shuren Dojo

I slutet av 50-talet började jag träna judo för legendariske Bruno Adler. Under
läkningen av ett knä såg jag en Aikido uppvisning av Ola and the Janglers. Magi!
Började hösten 1969 i Göteborgs Aikidoklubb. Året senare kom Takeji Tomita,
Saito-senseis apostel, vilken jag ser som min huvudsaklige lärare genom åren.
Startade Mössebergs Aikidoklubb i Falköping, som knoppade av sig till Billingens
Aikidoklubb. Tillbaka till Göteborg: Aikido Shuren Dojo i Göteborg. En egenartad
profil. Inkluderande. Inga nybörjarkurser – bara en enda grupp. Max 20
medlemmar. De flesta anländer via djungeltelegrafen med gedigen erfarenhet
från andra budoarter och kampkonster. Lärorikt och utvecklande.

Skrev Den pastellblå hunden, som länkade samman aiki-budo med komplexitet.
Aikido handlar ju om helheter – att förena rationalitet med kropp och känslor i en
etisk medveten intention. Aikido är ju kärlek, som O-sensei vist förklarade.

http://riai.se/
http://www.aikishuren.com/


Mitt största bidrag till Aikido är sannolikt min dotter Pia Moberg.

Zeth Moberg 
6 dan, shidoin

5 dan Iyasaka Aikidoklubb

Jag började träna 1991 på Iyasaka Aikidoklubb och det är fortfarande där mitt
aikidohjärta är och jag är en av klubbens av instruktörer. Har genom åren tränat
för flera olika instruktörer i Sverige och utomlands. Min största inspirations källa
är Igarashi Sensei, han får mig alltid att tänka till. Tycker också att det är
utvecklande och utmanade att träna för andra instruktörer än jag är van vid,
man tvingas tänka till lite mer, få en annan infallsvinkel - det finns så många
olika sätt att göra aikido på. Här är sverigelägret ett utmärkt tillfälle att känna på
massor av olika aikidofolk.

Just nu fokuserar jag mig på att komma i bra form till Sverigelägret (efter
barnafödande i höstas) så att jag kan falla så mycket jag vill, och jag gillar att
falla… Mina tankar kring Aikido handlar för tillfället mycket om att förstå hur man
anpassar sig och tekniken till olika ukes, storlek, tyngd, erfarenhet,
rörelsemönster, m.m. Finns en hel del att utforska där. Vill hitta en väg som både
innehåller mjukhet och skärpa.

Hoppas vi ses på sverigelägret - ser fram emot det.

Maria Mossberg Ahlström 
5 dan

5 dan Lunds Aikidoklubb

Uppfostrad inom Iwama-traditionen. Klubbledare sedan 1985/1986. Tror på
träningens makt.

Jonas Palm 
5 dan

6 dan, shidoin KFUK-KFUM Uppsala Aikido

Jag har tränat aikido i KFUK-KFUM Uppsala sedan 1969 och dessutom jiu-jitsu,
iaido, kendo samt lite jodo, naginata och karate. Numera är det bara aikido som

http://www.iyasaka.se/
http://www.lundsaikido.se/
http://uppsalaaikido.se/


jag har utvecklat från Ichimura-sensei, Nishio-sensei och Takemori-sensei. Jag
var med och byggde upp Uppsalaklubben, var samtidigt sekreterare i
Aikidosektionen och sedemera ordförande i KFUK-KFUM IF, som Uppsala tillhör.

Jag åkte på läger med Ichimura-sensei till Polen och Finland och en gång bjöd
Nishio-sensei mig på en lägertur i södra Japan. Något mycket ovanligt för en
kvinna då. På senare år har jag hälsat på Takemori-sensei ett par gånger i
Yokohama och regelbundet åkt på hans nyårsläger i S:t Petersburg.

Viktigast i ,in aikido just nu är att möta partnern mjukt och bestämt med bra
fotarbete så att rörelsen fortsätter av sig själv med så lite ansträngning som
möjligt.

Cecilia Ralfe Stelander 
6 dan, shidoin

5 dan, shidoin Karlstads aikidoklubb

Jag är huvudinstruktör i Karlstad Aikidoklubb, där jag också började träna. 2003
startade jag tillsammans med goda aikidovänner klubben Takemusu Aikido
Karlstad, men blev i början av 2010 inbjuden att slå samman de bägge klubbarna
under min ledning. Så, nu är jag åter i den dojo där jag började.

Aikido är för mig en dagligen pågående process. Förutom den personliga
utveckling som träningen kan ge, så är alla vänner och kontakter jag fått runtom
i Sverige, men även i andra länder runt om i världen en fantastisk aspekt av
träningen.

Jag har också den stora förmånen att varje år bli inbjuden att hålla ett antal
träningsläger runt om i landet och även internationellt (framförallt i Danmark och
Colombia och jag har även fått vara med om den speciella upplevelsen att
undervisa på träningsläger i Japan!). Förutom alla träningsläger var en
annorlunda upplevelse att få delta som uke åt min lärare Ulf Evenås Shihan på
hans uppvisning vid World Combat Games 2013 i St. Petersburg.

Sverigelägret brukar alltid vara en arena för spännande möten och upplevelser.
Jag ser fram emot årets upplaga!

Fredrik Snell 
5 dan, shidoin

6 dan, shidoin Järfälla aikidoklubb

Född 1955. Började träna 1978 i numera nerlagda Budokwai, där han senare blev
instruktör. Tränade i början mycket för Ichimura-sensei, Hans Gauffin, Lennart

http://www.karlstadsaikido.se/
http://www3.idrottonline.se/JarfallaAK-Budo/


Linder samt Kennet Linder. Åkte 1981 till Japan som uchi-dechi (lärling) till
Kobayashi Dojo under ca 7 månader. Under 80-talet började han alltmer träna
Tohei-senseis ki-aikido för Yoshigasaki-sensei och var i många år ansvarig för ki-
aikido 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 Sugawara-sensei, 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 regelbundet läger i
Sverige och övriga Europa.

Peter Spangfort 
6 dan, shidoin

6 dan, shidoin KFUM Uppsala aikidoklubb

Född 1958. Började träna 1976 för Ichimura-sensei i Uppsala. Besökte Japan och
Tokyo första gången hösten 1983 för träning på Hombu Dojo och hos Kobayashi-
sensei och Nishio-sensei. Under 80- och 90-talen gästade dessutom Nishio-sensei
regelbundet KFUM Uppsala aikidoklubb för att leda klubbens årliga sommarläger.
Cenneth reser även en del utomlands för att hålla seminarier, bl a i ryska St
Petersburg och i Constanta, Rumänien.

Aikido handlar om passion och lust. Min ambition är att inspirera andra
att förnimma samma känsla. Träningen för mig är en härlig blandning
av svett, stön, skratt och djup fokusering, tillsammans med andra
nyfikna aikidokas...

Cenneth Sparby 
6 dan, shidoin

4 dan Borås aikidoklubb

Jag började att träna aikido för 21 år sedan i den då nyöppnade klubben Borås
Aikidoklubb efter en rekommendation från min Muay Thai instruktör. Han trodde
att aikido skulle hjälpa mig att utvecklas som fighter. Så småningom gick jag
helhjärtat över till att träna aikido. Redan vid 5 kyu började jag att undervisa,
och blev vid shodan dojo cho. Under mina första år tränade jag för och
graderades av Peter Niesing Sensei. Tidigt i min aikidokarriär började jag även
att träna för Ulf Evenås Sensei och vi anordnade ett årligt återkommande läger
med honom under 1995-2005. Sommaren 2005 kom jag till ett vägskäl och valde
lyckligtvis en väg som ledde mig till Patricia Hendricks Sensei och California
Aikido Association.

Det är inspirerande att träna något som man ständigt kan utvecklas i. Att man
kan träna utifrån egna förutsättningar och faser i livet.

http://uppsalaaikido.se/
http://www.borasaikido.se/


Linda Wennersten Sporre 
4 dan

4 dan Järfälla aikidoklubb

Aikido blev en del av mitt liv 1984, barn och studier gav en paus på ca 10 år så
jag säger att jag hållit på i dryga 20 år. Det började med träning hos Stenudd i
Brandbergen via Izanagi i Högdalen till 10 år på Iyasaka. Mellan 2008-2013
instruerade jag i Gubbängens aikidoklubb och från och med 2014 är jag medlem i
Järfälla aikidoklubb. 2004 var jag uschideshi hos Kobayashi dojo i Japan och
2005 började jag träna Tenshin Shodan Katori Shinto ryo. Reser då och då till
Japan för träning hos Sugawara Sensei och Igarashi Sensei där jag tog 4 dan
2010. Sedan ca 8 år är veckans höjdpunkt torsdagsgruppen, ett gäng blandade
svartbälten från olika stilar som valt att träna för Peter Spangfort, min make och
stora inspirationskälla!

Jag tycker väldigt mycket om att åka på aikidoläger! Att träna med nya
människor är fantastiskt intressant och lärorikt. Det som fascinerar mig mest just
nu är aikidominimalism och att ”lyssna och känna in” uke…

Anna Stensland Spangfort 
4 dan

6 dan, shihan GAK Enighet

Jag började träna aikido 1972 i Järfälla, efter nästan ett år som fascinerad
åskådare i väntan på nästa nybörjarkurs. Allan Wahlberg var vår energiska
instruktör och Jan Seveflod hans högtflygande kast docka. Vi tittade mest på hans
luftfärder, så det tog sin tid innan vi fick ett hum om kast teknikerna.

Sedan var Toshikazu Ichimura vår guru. Jag var nog en tid till och med mer
fanatisk än han. Betydligt mer sansad attityd hade Shoji Nishio, om vilken man
verkligen kunde säga att blixten stod stilla i jämförelse. Nobuyoshi Tamura
imponerade i stället med att vara orubblig.

Numera är det svenskar som gör mig imponerad på diverse vis, ingen nämnd
ingen glömd. Själv mixtrar jag i aikidon mellan teknik och ren skär konst –
förvånad över att skillnaden mellan dessa ytterligheter liksom dunstar.

http://www3.idrottonline.se/JarfallaAK-Budo/
http://www.enighet.se/


Stefan Stenudd 
6 dan, shihan

4 dan, shidoin Aikido Dojo Gamlestaden

Huvudinstruktör i Aikido Dojo Gamlestaden som också varit mitt Aikidohem
sedan starten 1990. Här har kopplingen till Iwama och familjen Saito alltid varit
stark och så är det fortsatt. Utveckling, nyskapande och kreativitet står i fokus,
samtidigt som vi bär med oss historien och de viktiga traditionerna.

För egen del har de senare årens träning mycket lett mig in på hur man bäst
utnyttjar och förvaltar kroppen som instrument. Funktionell styrka, smidighet,
rörlighet och uthållighet har fått ta mycket plats i träningen och en hel del av
detta kommer säkerligen att återspeglas i det som händer på mattan under
Sverige lägret.

Att få vara med och dela med sig av sina erfarenheter på Sverigelägret betraktar
jag som en stor ära. Och för den som är nyfiken nog att vara med då det blir min
tur kan jag nog lova att man, oavsett var man har sin Aikidohemvist, kommer att
känna sig lagom obekväm och kommer att bjudas på utmaningar i varierande
omfattning. Skratt, svett, frustration och förvirring hoppas jag blir de bärande
ingredienterna. Jag ser fram emot att träffa nya och gamla vänner att få dela
2014 års tränings upplevelse med.

Mats Strömgren 
4 dan, shidoin

5 dan, shidoin Hikari Aikidoklubb

“Han ska väl hålla på med något”, tänkte mina föräldrar 1981, öppnade telefon -
katalogen och hittade aikido i Vällingby: Budokwai Stockholm Aikido sektionen,
Hans Gauffin — så fick det bli. Och rätt glad är jag för det idag!

Pappa tillhörde pionjär generationen inom svensk kendo och utövade iaido och
kyudo också, så när jag blev gammal nog prövade vi lite iai. Mer svärd blev det
med Nishio–sensei och Takemori–sensei, men först 1999 blev det ordentlig
iaidoträning.

Det har blivit en hel del förenings- och förbunds arbete också. Fantastiskt kul är
det förstås. Det finns så otroligt mycket spännande att göra, på mattan och
utanför. Och överallt kan man finna den där förfiningen, det där svindlande
djupet i utövandet som man kan plocka med sig in i aikido träningen.

Leif Sunje 
5 dan, shidoin

http://aikidodojogamlestaden.se/
http://hikari.budokan.se/


5 dan, shidoin Brandbergens aikidoklubb

Bor i Nacka (Stockholm) med fru och två barn. Född 1969. Huvudinstruktör i
Brandbergens aikidoklubb.

Började träna aikido 1985 och har instruerat sedan 1987. Även 1:a dan i iaido,
samt har tränat lite karate. Tränade aikido de första åren för Stefan Stenudd, så
där sattes basen och synen på aikido. Har sedan tränat vidare på egen hand i
gott samarbete med övriga i Brandbergens aikidoklubb bl.a. Stefan Jansson och
Andreas Falk (instruerar också på Sverigelägret). Jobbar hela tiden på att
utveckla aikidon utifrån dess grundprinciper med fokus på icke konflikt och flöde,
men med stor skärpa och kontroll. Målet är en livfull och dynamisk aikido som
frigör sinnet. Brukar därför ofta träna med flera anfallande eller fria tekniker i
kombination med ren teknikträning.

Jesper Svedberg 
5 dan, shidoin

4 dan Isshinkai Aikidoklubb Umeå

Att jag började träna aikido var kort sagt en stor slump. Idag känns det lite
konstigt med tanke på hur stor del av mitt liv aikido är. Nåväl, det var tjugo år
sedan som jag rullade mina första mai ukemi och -95 var jag med och startade
Isshinkai Aikidoklubb här uppe i Umeå.

Det finns många människor som inspirerat och inspirerar mig i aikidoutvecklingen
och det är det som gör det så fantastiskt roligt att fortsätta träna, nya
infallsvinklar och aspekter som gör att det alltid går att inveckla och utveckla
aikidon.

Jag är en av deltagarna i Svenska uppvisningstruppen och har varit med vid två
Sport Accord Combat Games, Beijing och St Petersburg. Mina närmaste lärare är
Christian Tissier, Seishior Endo och Frank Noël, men främst Ulf Hjerppe.

För mig är aikido ett möte och rörelseglädje tillsammans.

Anna Wilder Hjerppe 
4 dan

http://www.brandbergenaikido.net/
http://isshinkai.se/

