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FÖRSLAG TILL NY LEDAMOT
Nedan följer introduktionstext skriven av Heidi.

Heidi Christensen

Jag har sedan ett tiotal år tränat aikido på Riai Aikido Dojo i Göteborg och bär graden 1 kyu. Jag sitter 

också sedan att par år även i klubbens styrelse där mitt huvuduppdrag har varit inom marknadsföring, 

men jag har deltagit aktivt i de flesta frågor som varit aktuella.

Jag har flera hjärtefrågor som jag tycker speglar sig i min upplevelse och mina tankar om aikido; 

kommunikation och konflikthantering, jämställdhet och allas lika värde, att alla ska få möjlighet att 

utvecklas utefter sina förutsättningar.

Jag har i mitt yrkesliv arbetat med en del av dessa frågor och bland annat varit jämställdhetsambassadör 

och arbetat med inkludera- och integrationsfrågor. Tillsammans med min sensei Pia Moberg har jag 

undervisat i ” Konflikthantering ur ett budoperspektiv” för studenter på Göteborgs Universitet. 

På hemmadojon Riai håller jag i ungdomsträningen för tränande i åldrarna 14-16 år. Jag varit i Japan och 

tränat i Iwama och på andra ställen vid två tillfällen. 

Min erfarenhet av styrelsearbete har jag fått (förutom på Riai) som styrelseledamot i Brf Solgårdarna, 

Föreningen FRIZONEN för unga tjejer och Edutrain Center Sweden som stöttar skolverksamhet i Kenya. 

Min förhoppning är att kunna bidra till ett sunt och jämlikt aikido-Sverige där alla klubbar, stora som små, 

får bästa stöd för att utvecklas.

Heidi Christensen, 2020-01-22
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