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MEDIA - BILDER OCH FILMER
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO

MEDIA - Svensk Aikido 50 år

● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR

De fem maskotarnas resvägar
Våra fem aikidomaskotar – Jin, Gi, Rei, Chi och Shin – har avslutat sina resor runt
bland klubbarna i Sverige.
Vid maskotarnas klubbesök togs en hel del bilder som finns på sidan BILDER MASKOT.
Varje maskot har haft en resplan och en av dessa har således varit på besök i din klubb.
Du kan nedan se de olika maskotarnas resa runt Sverige.

● VERKTYG

NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER

MASKOT JIN

● HITTA KLUBB
● EVENEMANG
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER

DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR

Namnet betyder: Humanity (mänsklighet)
Reseledare i Norrland: Anna Nordqvist, Bushido Luleå Budoklubb
Reseledare i Stockholm: Lena Pettersson, Stockholms Aikidoklubb
Här kan du se - med karta längst ner på sidan - hur maskoten Jin
rest mellan klubbarna.
På jubileumslägret 9-11 september lottades Jin ut och den lyckliga
klubben blev Solna Aikido Klubb.

● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER

MEDIA
● MEDIA START
● SVERIGELÄGER 2018
● AIKIDO 55 ÅR 2016
● INTERVJU 2016
● SVERIGELÄGER 2016

RESVÄG
Klubb

◌ LÄGERBILDER
◌ LÄGERFILMER

SB&K
nr

2011-03-25 Jin har hälsat på oss i Bushido Luleå Budoklubb och
2011-04-11 deltagit i ett par träningspass. Nu går färden vidare
mot Piteå. Vi önskar Jin en fortsatt trevlig resa.

1164

B Piteå
Aikidoklubb

2011-04-18
2011-04-23

1305

C Skellefteå
Aikidoklubb
Shirakawa

2011-04-28 Jin har deltagit på både barn - och vuxenträning ett 1273
2011-05-14 antal pass, och har med sin mänsklighet skapat god
atmosfär på mattan! Nu lämnar vi över Jin till Anna
och Ulf i Isshinaki Aikido, samtidigt som Jorma
håller läger!

D Isshinkai
Aikidoklubb

1232

● UPPVISNING 2014
● AIKIDO 50 ÅR 2011

Hälsning

A Bushido Luleå
Budoklubb

● UNGDOMSLÄGER 2015
● SVERIGELÄGER 2014

Ankomst
& avgång

E Kaizen Aikido
Klubb Vännäs

◌ BILDER MASKOT
◌ RESVÄG MASKOT

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

2011-05-24 Jin har anlänt med en suverän erskort från Isshinkai 1037
2011-06-01 aikidoklubb och varit med på ett livfullt vuxenpass.
Därefter deltagit på barnens avslutning, ytterligare
ett vuxenpass och sedan iväg på nya äventyr i
Sundsvall.
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F Sundsvalls
Budoklubb

2011-05-03 Nu har Jin varit i Sundsvall och har både hunnit
2011-06-29 med att se en kyu-gradering och deltagit i det
internationella sommarlägret med Shishiya sensei.
Ni kan se Jin på en del foton på vår facebook sida,
AikidoSundsvall(SBK). Hälsningar Aikido Sundsvall
En del av Sundsvalls budoklubb

G Hikari
Aikidoklubb

2011-07-03 Jin har nu följt med på Hikaris eskapader under
1096
2011-09-03 sommaren. Jin hann med att ha lite skön semester i
julivärmen för att sedan delta aktivt under vårt
yudansha-läger med Takemori-sensei 1-3 augusti i
Spånga. Därefter hängde han med oss i Uppsala 57 augusti och bevittnade dan-graderingen den 6
augusti. Dessutom, något uttråkad, var han med
vid höstterminsstarten på Hikari. Nu studsar han
lyckligt vidare!

H Solna Aikido
Klubb

2011-09-06 Hej Jag hängde med min polare Jimmy över till
2011-09-06 Solna och Ki klubben. Fick vara med och svettas
lite. Verkligen trevlig dojo. Hoppas jag får komma
tillbaks någon gång ;). Sen hakade jag Jimmy
direkt och åkte vidare till nästa.

I

Järfälla Aikido
Klubb

2011-09-03 Nu är sötebrödsdagarna över. Leif Sunje med
673
2011-09-06 döttrar överlämnade mig till Järfälla Aikidoklubb.
Eller utlämnade, ska jag kanske skriva. Jag har
efter bästa förmåga försökt hjälpa de arma
krakarna här, födda med två vänsterfötter och
låghalta på det. Men de har i alla fall ett gott hjärta.
Vänta, nu måste jag hastigt avsluta, man ropar på
mig. Någon har fastnat i en jo.

J

Amaterasu
Aikidoklubb

2011-09-08 Hej! Nu har jag lekt med barnen på Lidingö, alla var 1012
2011-09-09 väldigt nyfikna på mig och ville träna med mig! På
vuxenpasset blev det en hel del höga kast men
även en del bus! :) Alla på Amaterasu hälsar så
gott! <3

H Solna Aikido
Klubb

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

Klubben har lottats ut för att få behålla maskoten.

28

1496

1496
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MASKOT GI
Namnet betyder: Righteousness (rättfärdighet)
Reseledare: Johan Aderud, Örebro Aikidoklubb
Här kan du se – med karta längst ner på sidan - hur maskoten Gi
rest mellan klubbarna.
På jubileumslägret 9-11 september lottades Gi ut och den lyckliga
klubben blev Fyris Aikidoklubb Uppsala.

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp
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RESVÄG
Klubb

Ankomst
& avgång

SB&K
nr

Hälsning

A Örebro
Aikidoklubb

2011-03-23 Svettiga hälsningar från Örebro Aikidoklubb
2011-04-06

B Fyris
Aikidoklubb
Uppsala

2011-04-06 Gi har svettats hos Fyris Aikido några dagar. det var 2009
2011-05-03 roligt. lämnar Fyris aikido 3/5 mot nya äventyr.
(Blomma)

C KFUK - KFUM
Idrottsklubb
Aikido

2011-05-03 Patrick och Tomas från Fyris Aikido lämnade över Gi
2011-05-19 till oss. Hos oss har Gi fått uppleva mycket Aikido
och även Kendo, Iaido och Systema. En kvartett
från Uppsala åkte sedan till Vallentuna och lämnade
Gi vidare.

98

D Aikido Dojo
Vallentuna

2011-05-19 Jag har varit på Vallentuna Aikido Dojo. där tränade
2011-06-14 vi traditionell Aikido. Och fick även vara med på en
eminent Shodan gradering.

785

E Enköpings KiAikidoförening

2011-06-14 Åkte med Kenneth Linder och 6 andra Vallentunabor 1412
2011-06-30 till Enköping. Dom verkade lite "tagna på sängen".
Helt plötsligt dubbelt så många på mattan. men så
småningom lossnade det och jag fick vara med om
ett givande pass. Vilken bredd vi har inom svensk
Aikido. /Gi

F Västerås KiAikido Klubb

2011-06-30 Åkte med i Jans bil till Västerås. Han kör lite
1890
2011-09-15 ryckigt. där blev jag satt med bra utsikt vid
Shomen. !8 pers på mattan. 4 från Enköping, 3 från
Sala resten Västeråsare. Det blev mycket bokken
den här kvällen. Alla blev svettiga, till och med jag.
För deyt var närmare 30 grader varmt både inne
och ute den här kvällen. Nu ser jag fram emot min
sista resa på den här touren. Den till Strängnäs. /Gi

G Aikidoklubben
Strängnäs

2011-09-15

2013

H Borlänge
Aikidoklubb

-

2086

B Fyris
Aikidoklubb
Uppsala

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

Klubben har lottats ut för att få behålla maskoten.

1189

2009
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MASKOT REI
Namnet betyder: Ritual (rituell)
Reseledare: Laila Fladberg, Göteborgs Aikidoklubb
Här kan du se - med karta längst ner på sidan - hur maskoten Rei
rest mellan klubbarna.
På jubileumslägret 9-11 september lottades Rei ut och den lyckliga
klubben blev Karlstad Aikido Klubb.

RESVÄG
Klubb
A Göteborgs
Aikido Klubb

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

Ankomst
& avgång

SB&K
nr

Hälsning

2011-03-23 Rei har deltagit i många träningspass på GAK, med
2011-03-28 barn, ungdomar och vuxna. Som slutkläm tog han
med sig ett gäng från klubben till Ki-no Kenkyukai,
där vi fick en orientering om ki-aikido. Vi hann med
både tekniker, misogi och fick se lite hur en kigradering kan se ut. Väldigt roligt och intressant!

145
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B Ki-no Kenkyukai 2011-03-28 Rei har kommit från Göteborgs Aikidoklubb till KiGöteborg Ki2011-03-31 no Kenkyukai Göteborgs Kiaikidodojo, tagit vägen
aikido
om Fristad och träffat aikidokas från Mark och
Fristad, återvänt till Göteborg och Aikido dojo
Gamlestaden.

1251

C Fristad
Aikidoklubb

2011-03-31 Rei tog vägen till Nordtorps kursgård, Gingri,
2011-03-31 Fristad, och träffade aikidokas från Fristads
Aikidoklubb.

1627

D Aikido Dojo
Gamlestaden

2011-04-01 Rei kom till Aikido Dojo Gamlestaden den 1 april
2011-04-08 och har varit med på aikilek, helgläger för barn och
ungdomar och ordinarie träning för vuxna och
unga. Rei var också med när några av våra duktiga
ungdomar graderade sig. Dessutom har Rei fått
inblick i en annan asiatisk kampsport, Kali Sikaran.
Den 8 april reste Rei vidare till Riai. Med på resan
var Ylva och Birgtta.

754

E Aikidoföreningen 2011-04-08 Rei kom med eskort av Ylva och Birgitta från
Riai Aikido Dojo 2011-04-19 Gamlestadens aikidoklubb bara dagar efter att Riai
haft sin officiella invigning.. men det blev FLER
festliga tillfällen. Rei har varit med på
graderingsträning och alla ordinarie pass samt fört
förtroliga samtal med O-sensei uppe vid shomen.
Särskilt på barn och ungdomspassen har Rei's
närvaro varit mycket uppskattad. Vi som följde Rei
till nästa dojo var Maria och Johan. Vi önskar en
fortsatt lycklig resa.. och vi ses i september!
F

Göteborgs KiAikido Sällskap

1502

2011-04-19 Med två ledsagare från Riai anländer Rei 19 april till 1185
2011-05-04 klubbens ordinarie vuxenpass. Rei får en
utsiktsplats i dojon i väntan på att nästa klubb tar
över. Det blir såväl påskvila som tillfälle att beskåda
ett flertal träningspass med barn och vuxna.

G Toitsu
Aikidoklubb

2011-05-05 Rei inleder med svartbältesträning i Toitsu
2011-05-09 Aikidoklubb och får då tillfälle att visa upp sina
kunskaper. Sedan får Rei åka som passagerare på
motorcykel till nästa klubb - en färd på 6 mil. Det
gick lite väl fort framförde Rei till den oförstående
föraren Per-Åke, som kör Kawasaki sporthoj.

1977

H Marks Budo
Klubb

2011-05-09 Hos Peter Niesing och hans mysiga lilla gäng av
2011-05-24 barn och vuxna fick jag lära mig mer om mitt och
min maskotfamiljs namn. Jag tog med mig en
minnesanteckning i min dagbok när jag for vidare
till Borås.

140

I

Borås Aikido
Klubb

2011-05-24 Rei har nu varit hos Borås Aikidoklubb och
2011-05-27 mellanlandat på Aikido Dojo Västergården för en
fortsatt resa mot Trollhättan

977

J

Trollhättans
Aikido Klubb

2011-06-03 Va roligt att Rei kommit till vår klubb! Då vi har
sommaruppehåll får Rei vara med mig hemma och
titta på när jag tränar i trädgården. /Sative Nadler

425

K Misogi
Aikidoklubb

Rei har tränat några pass hos oss i Misogi Aikido
2011-09-05 och figurerat i bakgrunden på ett vapenläger med
Urban Aldenklint i Gullspång. Vi säger tack till Rei
för besöket och lycka till på sin resa vidare norr ut.

1397

L

2011-09-06 Rei fick vara hedersgäst under en kvälls träning hos 254
2011-09-09 oss i Karlstad Aikidoklubb. Först bjöds på ett pass
med vår barngrupp och sedan följde ett grundpass.
Som avslutning blev det lite extra fysträning. Alltid
kul med besök i dojon :)

Karlstad Aikido
Klubb

M Sunne
Aikidoklubb

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

2011-09-11

1155
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Iwama Ryu
2011-09-21 Maskoten har deltagit i träningen och skall nu snart
N Arvika Aikido
Dojo Iwama Ryu 2011-10-12 vidare till nästa klubb. Lycka till på den fortsatta
resan.

732

O Svenneby
Aikidoklubb

2011-10-13 Hälsningar från Svenneby och Torsby Aikidoklubbar
2011-10-15

1687

P Torsby Aikido
Klubb

2011-10-15 Hälsningar från Svenneby och Torsby Aikidoklubbar
2011-10-20

359

L

Karlstad Aikido
Klubb

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

Klubben har lottats ut för att få behålla maskoten.

254
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MASKOT CHI
Namnet betyder: Knowledge (kunskap)
Reseledare: Jennie Hedrén Hasselros, Sedokan Växjö
Idrottsförening
Här kan du se - med karta längst ner på sidan - hur maskoten Chi
rest mellan klubbarna.
På jubileumslägret 9-11 september lottades Chi ut och den lyckliga
klubben blev Halmstads Aikidoklubb Iwamaryu.

RESVÄG
Klubb

Ankomst
& avgång

SB&K
nr

Hälsning

A Kalmar
Budoklubb

2011-03-19 Chi hälsade på oss i Kalmar Budoklubb när vi hade
2011-03-19 ett roligt läger med Maria Mossberg och Anna
Wilder Hjerppe. Chi skötte sig exemplariskt och
lärde sig förhoppningsvis lite nytt ;)

48

B Sedokan Växjö
Idrottsförening

2011-03-20 Efter både barn,ungdoms & vuxenträning önskar vi
2011-03-24 nu Chi en fortsatt trevlig resa.

1215

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp
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C Aikidoföreningen 2011-03-25 Chi var och besökte Jin Aikido. Det blev
Jin Aikido Dojo
2011-04-04 föräldrar/barnträning samt ungdomsträning. Det
Växjö
var nära att Chi tog sönder Shomen, men det gick
bra! Han är välkommen fler gånger! .... Tydligen
trivdes Chi i Växjö, för han kom tillbaka över
helgen, men nu är han på väg till Karlshamn igen!

1746

D Karlshamns
Aikidoklubb

2011-04-08 Chi blev till sist borttvingad från Karlshamn efter
2011-04-17 hennes kuppförsök på styrelsemötet. Innan dess
hann hon också vara med och träna på ett par pass
plus lite samträning med Karlskronas Iwamaklubb
som kom för att beundra henne.

1869

E Kristianstads
Aikikai Klubb

2011-04-19 Får stanna en vecka eller så, barnen vill ha en
2011-05-09 egen. Har nu haft en tränings helg med Jorma Lyly,
få deltagare men givande för oss som var där.

1133

F

2011-05-12 Var en liten tur med Aikimobilen från Vellinge till
2011-05-19 Holbæk, Danmark, på träningsläger innan jag åkte
till Renshin i Malmö.

1801

G Renshin Aikido
Dojo Malmö

2011-05-19 Hann med fyra pass på sitt korta med mycket
2011-05-25 uppskattade besök!

1248

H Lunds
Aikidoklubb

2011-05-25 Chi har tränat både med de vuxna och med
ungdomsgruppen, och har också fått beskådat
graderingar till 6e och 2a kyu. Stärkt av de goda
prestationerna under graderingarna reser Chi
vidare till Helsingborg för att delta på deras
fredagspass.

509

I

Aikido
Helsingborg
klubb

2011-06-03 2011-06-03: Chi njuter av kvällssolen över sundet
efter en varm sommardag och en skön avslutning
på veckan med ett Aikidopass.

1182

J

Halmstads
Aikidoklubb
Iwamaryu

-

1415

Vellinge Aikido
klubb

K Aikidoföreningen
Aikido Dojo
Vätterstaden

1578

L

120

Linköpings
Budoklubb

M Norrköpings
Aikidoklubb
J

Halmstads
Aikidoklubb
Iwamaryu

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

1948
Klubben har lottats ut för att få behålla maskoten.

1415
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MASKOT SHIN
Namnet betyder: Integrity (integritet)
Reseledare: Lena Pettersson, Stockholms Aikidoklubb
Här kan du se - med karta längst ner på sidan - hur maskoten Shin
rest mellan klubbarna.
På jubileumslägret 9-11 september lottades Shin ut och den
lyckliga klubben blev Stockholm Aikikai.

RESVÄG
Klubb
A Stockholms
Aikido Klubb

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

Ankomst
& avgång

SB&K
nr

Hälsning

2011-03-23 Shin har varit med på både ungdomsträning och
2011-03-29 vuxenträning samt ett pass med torsdagsgruppen.

1091
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Iwama-ryu

Väl uppvärmd inför besöket på Iyasaka!

B Iyasaka Aikido
Klubb

2011-03-29 Nu har vi lämnat över Shin till sin nästa home-stay, 429
2011-03-31 Stockholm Aikikai. Shin fick vara på med på
barnträning, grundträning, avancerad träning och
ett allmänt pass - så han är nog lite mör i kroppen.
Shin har även övat höga fall och badat bastu. Vi har
7 st från Iyasaka som besökte hans nya dojo. Tack
Rolle för ett kul pass!

C Stockholm
Aikikai

2011-03-31 Shin har varit en uppskattad deltagare och en stor
2011-04-08 energispridare på både barn- och vuxenpass. Efter
sin tid hos oss lämnades Shin över till Gubbängens
aikidoklubb. Tack Filip för passet!

D Gubbängens
Aikidoklubb

2011-04-08 Shin kom tillsammans med några från SAK i fredags 1104
2011-04-13 och tränade med oss. Vår uchi deshi sov över i
dojon och tränade sen med barn och vuxna under
söndagen. Dagen efter följde han med till en
ungdomsgård och berättade om aikido. Tack för
tiden, vi önskar dig all lycka på resan!

E Aikido Dojo
Stockholm

2011-04-13 Kort, men intensiv vistelse på Aikido Dojo
2011-04-14 Stockholm som avslutades med en övernattning i
dojon.

F

2011-04-13 Shin har med liv och lust deltagit i träning, städning 556
2011-04-28 och att bära matta fram och tillbaka. Roligast var
barnträningen! Nu har Shin börjat sin resa till Lilla
Nakaima Aikidoklubb och förhoppningsvis dyker
Shin upp där imorgon på träningen.

Föreningen
Aikido Dojo
Liljeholmen

72

255

G Lilla Nakaima
Aikidoklubb

2011-04-28 Shin satt brevid O-Sensei och gav oss inspiration, vi 1594
2011-05-13 försökte att lära oss Dragonwalk men det blev
mycket fuskwalk, hoppiwalk, saxiwalk. Barnen
hoppas att se Shin när han fyller 100 år. Med kärlek
från alla medlemmar i Lilla-Nakaima.

H Vanadis
Aikidoklubb

2011-05-13 Efter ett extensivt och intensivt besök hos Vanadis
2011-05-22 Aikidoklubb så lämnar vi nu med saknad Shin
vidare till Brandbergens Aikidoklubb! Lycka till på
resan och vi ses i september! Vanadis Aikidoklubbs
medlemmar

962

I

Izanami
Aikidoklubb

2011-05-22 För att visa prov på sin integritet / busighet så
2011-05-22 gjorde Shin en avstickare till Izanami och var med
på ett pass. Shin mottogs med både glädje och
förvåning och vi hoppas att den fortsatta resan blir
till stor belåtenhet.

1300

J

Brandbergens
Aikidoklubb

2011-05-22 Efter att spenderat hela sommaren tränandes hos
2011-08-26 oss i Brandbergen alla måndagar och onsdagar så
är nu Shin på väg igen.

420

2011-08-26 Shin ser lite sliten ut, - MEN, det struntar vi i ! Vi
2011-09-07 höjer tempot mot slutet men hinner knappast till
Gotland innan lördag, - men vi har väl ett
jubileumsÅR,GAMBATTE!

629

K Mikoto Nacka
Aikidoklubb

L

Hashidate
Aikido Klubb

M Kenshin Kai
Aikido

C Stockholm
Aikikai
http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp

623
2011-09-16
2011-09-20 Shin fullbordade sin resa med ett besök på Gotland, 920
2011-09-29 han har varit med på ett pass och även ett
styrelsemöte. Han har så klart sett en RAUK. Han
kände sig extra välkommen då hans namn är en del
av klubbens namn. Hälsningar från ön och Kenshin
Kai Aikido
Shin kom tillbaka från rikets största ö i ett litet
paket på posten. Efter att ha besökt flertalet

72
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klubbar på sin resa är Shin nu trött men väldigt
glad över att ha fått chansen att träna och sprida
gemenskap mellan många olika klubbar. Nu har
Shin tagits upp i klubben och är regelbundet på
mattan, så kom gärna och hälsa på.

Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
info@svenskaikido.se
Tel: 08-714 88 70
E-post:
Ordförande
Styrelse
Webbansvarig
Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Tel: 070-662 02 00

http://old-svenskaikido.se/media_maskot_resa.asp
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