
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett unikt erbjudande.

Aikido har ett unikt erbjudande; livslång och allsidig träning med 
mening. Alla kan träna, hela livet, man kan börja tidigt som ung 
eller kasta sig in mitt i livet. Vi övar koordination, smidighet, 
rörlighet, kroppskontroll, kondition och vår inre styrka. Träning 
med mening syftar till att det vi tränar tillsammans i dojon inverkar 
på vårt dagliga liv, hur vi går, står, rör oss, hur vi interagerar med 
andra, både nära vänner och främlingar. Detta erbjudande tycker 
jag vi skall ta vara på och lyfta när vi förklarar varför man skall börja
träna aikido. Aikido kan hjälpa till att få lite friskare och gladare 
människor, unga som äldre.

När jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2019 så är det med stolthet över det som levererats. Vi 
har utvecklat den nya hemsidan och fyllt den med bra innehåll, ett nyhetsbrev är på plats, vi har 
levererat marknadsföringskampanjer på sociala medier i samband med terminsstarter, vi har 
genomfört en första workshop och helgträff för våra Fukushidoin/Shidoin (Aikikai) och tillika har vi
ordnat en workshop med uppvisningstruppen i syfte att utveckla densamma. Vi har skickat 
representanter på IAF:s ungdomsläger och i IAF:s delegation i Korea, vi har organiserat deltagande
i ett flertal utåtriktade event såsom Idrottens dag i Almedalen, WeAreStockholm, Stockholm 
Pride och Kampsportsfestivalen, vi har tillsammans med graderingskommittén vidareutvecklat 
kursen för Fukushidoin/Shidoin och genomfört en första pilot i Göteborg med mycket bra 
feedback. Under året har vi även skrivit sammanlagt fem ansökningar till RF och 
Jämställdhetsmyndigheten för utvecklingsbidrag avseende inkludering, jämställdhet och 
internationellt arbete. Förhandsbeskeden för tre av dessa är positiva. Sen kan vi också hälsa en ny 
medlem i Aikikai:s graderingskommitté välkommen.

Som synes har mycket av årets arbete strävat mot att synliggöra aikidons unika erbjudande utåt. 
Förhoppningsvis bär det frukt. Förhoppningsvis kan det locka nya vänner till mattan både unga 
och äldre. Aikidokas som tränar, sätter upp personliga mål, utvecklas tillsammans, stärks i sin 
kropp och i sin själ. Så vill jag ha det.

Nu tar vi oss an det nya decenniet med full kraft och fart.
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FÖRBUNDSSTYRELSE OCH KOMMITTÉER

Svenska Aikidoförbundets ordinarie förbundsstämma hölls lördagen den 23 mars 2019 på 
Münchenbryggeriet, Stockholm

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen har under 2019
bestått av Magnus Burman
(ordförande), Torbjörn Palmgren
(vice ordförande), Helga Une
(sekreterare), Barbro Cartwright
(kassör), Jenny Lagerqvist, Fredrik
Schirén samt Henrik Agertz.

Under året har förbundsstyrelsen hållit 10 protokollförda möten. Protokollen har publicerats på 
förbundets webbplats.

Särskilda ansvarsområden

Jenny Lagerqvist – inkludering, Henrik Agertz – webbansvarig, Magnus Burman – utbildning, 
Fredrik Schirén – barn & ungdom, Torbjörn Palmgren – PR & kommunikation, Helga Une – 
evenemang, Stefan Janson – nationella uppvisningstruppen samt Barbro Cartwright – bidrag.

Valberedning

Valberedningen har 2019 bestått av Anna Spangfort (sammankallande) samt Mårten Holmberg 
och Moa Lindell. 

Graderingskommittén Aikikai

Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikai:s internationella regelverk, en 
graderingskommitté som hanterar graderingsfrågor. Graderingskommittén har under året bestått 
av Urban Aldenklint (sammankallande), Maria Ahlström, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan 
Nevelius, Stefan Stenudd, Leif Sunje. Under våren 2019 utsågs en ny medlem till kommittén, Åsa 
Bergström från Aikido Dojo Liljeholmen. Kommittén har förutom två protokollförda möten också
haft fortlöpande kommunikation per e-post.

Under året har kommittén och styrelsens utbildningsansvariga tillsammans uppdaterat och förnyat
genomförandeformatet för fukushidoin- och Shidoinutbildning. En utbildningsomgång 
genomfördes i Göteborg i november med högt deltagandeantal och feedbacken från kursen var 
mycket god. 

Förbundsstyrelsen och graderingskommittén anordnade tillsammans en workshop för våra 
fukushidoin och shidoin. Workshopen hölls under en helg på Bosön med ett 50-tal medverkande.
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Under året har en arbetsgrupp med representanter från graderingskommittén och 
förbundsstyrelsen tillsatts i syfte att utarbeta förslag på hur kommitténs sammansättning och 
uppdrag ska se ut framöver för att säkra en fungerande och stabil graderingssituation i enlighet 
med stiftelsen Aikikai:s regelverk. 

GEMENSKAP

Nätverksträff för Aikikai Shidoin

Helgen den 19–20 september
arrangerade Svenska
Aikidoförbundet den hittills första
träffen inriktad mot i första hand
aktiva Shidoin inom Aikikai. Syftet
var att träffas, lära känna varandra,
nätverka, och genom detta kunna diskutera ett antal områden rörande bl.a. aikidokvalitet, 
graderingar, instruktörsskap och framtiden. Träffen hade utformats av en arbetsgrupp med lika 
delar styrelse och graderingskommitté, bestående av Magnus Burman, Henrik Agertz, Maria 
Ahlström och Stefan Stenudd. Ca 50 st. deltagare, inkl. flertalet ur förbundsstyrelse och 
graderingskommitté, var på plats på Bosön. Träffen upplevdes som mycket positiv och givande för
båda deltagare och arrangörer. En detaljerad slutrapport distribuerades till klubbarna och 
publicerades på förbundets hemsida.

Nationellt Ungdomsläger

Under helgen 19–20 oktober anordnade Järfälla Aikidoklubb det återkommande 
nationella ungdomslägret. Det blev ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. Totalt deltog 70 
ungdomar och 16 instruktörer från 9 klubbar. Det blev ungefär lika många på båda mattorna, 30 
barn 8–12 år och 40 tonåringar. Lägret bestod av totalt 12 pass som var fördelat på 
instruktörerna från de klubbar som närvarade.
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Dokumentation av svenska aikidoprofiler

Aikidoförbundet har skapat en plattform för att
dokumentera svensk aikidohistoria. Målsättningen är
att på denna skildra olika individer inom svensk
aikido. Alla klubbar har välkomnats att sammanställa
information om för dem viktiga individer och skicka
in underlag till förbundet. För att uppmuntra
klubbarna att sätta igång, har förbundet erbjudit alla
klubbar som inkommer med material innan den sista
februari 2020 ett exemplar av vår nya
förbundsshomen som tygvepa, att t.ex. dekorera sin
dojo med och använda vid aktiviteter

INTERNATIONELLT

Svenska Aikidoförbundet har (återigen) blivit medlem i European Aikido Federation. Detta 
skedde vid det konstituerande mötet i Almere, Holland. Svenska representanter var ordförande 
Magnus Burman med stöd av Leif Sunje (vice ordförande i IAF) som var där i samband med ett 
IAF Directing Committee-sammanträde. För svensk aikido och våra medlemsklubbar kan ett 
medlemskap i EAF förhoppningsvis bana väg för medverkan i spännande och utvecklande projekt 
helt eller delvis finansierade av EU. Arbetet med att forma EAF är fortfarande i sin linda. EAF har 
efter bildande haft ett General Assembly-sammanträde via webb, Magnus & Fredrik närvarade.
Jenny Kempe från IF Dojo Norrköping och Elena Bogdanova från Göteborgs Aikidoklubb 
representerade Svenska Aikidoförbundet och IAF vid Chungju World Martial Arts Mastership i 
Korea.

Svenska Aikidoförbundet har beviljats bidrag från RF för 2018/2019 för internationellt 
utvecklingsarbete, ett strategiskt program för att utveckla/bibehålla positioner inom International 
Aikido Federation och motsvarande. Leif Sunje, vice ordförande IAF, har deltagit fysiskt i ett möte 
under året, IAF Directing Committee i Almere, Holland i juli. Två nya ansökningar har skrivits för 
2020/2021 och skickats till RF för stöd i fortsatt internationellt utvecklingsarbete där den ena 
fokuserar på arbetet inom EAF och den andra på IAF General Assembly i Tokyo 2020.

IAF:s organiserar ett antal olika Working Groups (WG). Svenska representanter har under året 
varit; Pia Moberg - Youth WG, Jenny Lagerqvist - GenderBalance WG och Fredrik Schirén – 
European Funding WG.

Urban Aldenklint representerade Svenska aikidoförbundet vid firande av Igarashi Sensei och hans 
8 dan.
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UTÅTRIKTADE AKTIVITETER

Tre av fyra av de evenemang där förbundet varit partner eller värd under 2019 har varit i 
Stockholm. Förbundet ser gärna fler samarbeten med klubbar i andra delar av aikidosverige och 
uppmärksammande detta i oktober igenom ett nyhetsbrev till alla medlemsklubbar.

Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland organiserades idrottens dag onsdagen den 3 juli och Svenska 
Aikidoförbundet var på plats för femte året i rad. Aikidon bidrog till evenemanget med 
uppvisningar varje timme och prova-på-aktiviteter i vårt tält under hela dagen. Arrangemanget 
genomfördes med medlemmar från Nationella uppvisningstruppen tillsammans med aktiva från 
Kenshin Kai Aikido i Visby samt ett antal andra spontandeltagare från aikidosverige och ledamöter
från förbundets styrelse.

Stockholm Pride

I Stockholm hölls Prideparaden lördagen den 3 augusti.
RF bjöd in samtliga idrotter att delta i deras regi med 
möjlighet att åka med på deras lastbilsflak med musik. 
Förutom uppmärksamhet kring evenemanget på 
förbundets Facebooksida bidrog förbundet med ny 
paradbanderoll och t-shirts. I år igen var det Stefan 
Jansson och Eva Hedberg från Brandbergens 
aikidoklubb som var de drivande personerna bakom 

aikidons medverkan. Ett litet med formstarkt gäng från Brandbergen och Iyasaka aikidoklubb gick i 
paraden under parollen ”AIKIDO – TRÄNING FÖR ALLA – TILLSAMMANS – HELA LIVET”. 
De spektakulära spontanuppvisningarna i paraden resulterade i stor uppskattning av publiken på 
plats och en enorm respons på sociala medier.

Aikidons dag

Aikidons dag firades 24 augusti, dvs. sista lördagen i augusti, på ett antal orter i landet. Facebook 
användes, precis som tidigare år, som den centrala punkten för att organisera och sprida 
information om aikidons dag och det var även där som klubbarna efteråt kunde lägga upp bilder 
och beskrivningar på sina aktiviteter

We Are Stockholm

We Are Sthlm är en gratis ungdomsfestival för
ungdomar mellan 13 och 19 år. Den planeras och
genomförs av evenemangsavdelningen på
Stockholms kulturförvaltning och anordnas i
Kungsträdgården i Stockholm. We Are Sthlm pågår
i fem dagar i augusti och har ca 300
programpunkter inom musik, dans och aktiviteter.
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Festivalen är Europas största ungdomsfestival och pågår parallellt med Stockholms Kulturfestival, 
som också är en gratisfestival, arrangerad av Stockholms stad.

Förbundet stod värd för aikidons deltagande på årets festival, 13–17 augusti. Till sin hjälp hade 
förbundet Henrik Jacobsson från Iyasaka Aikidoklubb som med stort engagemang var djupt 
involverad i både det förberedande arbete och genomförande. Mattan bemannades i timme efter
timme med instruktörer och tränande från många aikidoklubbar i Stockholm. Tillsammans gjorde 
dessa aikido synligt på en av huvudstadens mest centrala platser i hela fem dagar.

Kampsportsfestivalen

För tredje gången genomfördes Kampsportsfestivalen, en
öppen plattform för alla aktiviteter som sorteras under budo- &
kampsportsidrotter, på Stockholmsmässan. Svenska
Aikidoförbundet deltog med demonstrations-pass, prova-på-
aktiviteter och uppvisningar under lördagen 7 december och
söndagen 8 december. Medlemmar från den Nationella
uppvisningstruppen arbetade hårt hela helgen och genomförde
7 strålande fina uppvisningar på scen i stora A-hallen där
Fitnessfestivalen pågick samt på aikidons matta. Instruktörer och
tränande från Aikido Dojo Liljeholmen, Aikido Dojo Vallentuna,
Brandbergens Aikidoklubb, Hikari Aikidoklubb, Ikigai
Aikidoklubb, Iyasaka Aikidoklubb, Izanagi Aikidoklubb, Lilla
Nakaima Aikidoklubb, Nacka Mikoto Aikidoklubb, Nuboko
Aikidoklubb och Vanadis Aikidoklubb bidrog till två mycket
lyckade dagar på 150 kvadratmeter tatami.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING INTERNT

Nationella uppvisningstruppen

Syftet med Nationella uppvisningstruppen är att ha en grupp utövare som kan representera 
förbundet och svensk aikido och på ett dynamiskt sätt kunna visa aikido för en extern publik.

Under året har Nationella uppvisningstruppen bestått av Michael Sederlin, Sten Frödin, Daniella 
Amanou Wiener, Lisa Larsson, Rickard Edman, Magnus Boåsen, Emil Frank, Katarina Gullberg, 
Thalea Koithan, Tilda Kelly, Emmeli Wennström och Mats Ahlin med Stefan Jansson som ledare.
Nationella uppvisningstruppen har under året representerat förbundet på Idrottens dag i 
Almedalen samt på Kampsportsfestivalen på Stockholmsmässan.

Den 6 december kallade förbundet till en samling av uppvisningstruppen att tillsammans med 
truppens medlemmar dryfta truppens framtid enligt dom punkter som står i verksamhetsplanen. 
Överlag var deltagarna i samlingen nöjda med styrelsens förslag på riktning och mycket intressant 
kom fram igenom den SWOT-analys som gjorts. Denna var baserad på korta enkätfrågor som 
truppens medlemmar fått svara på innan träffen. Styrelsen har en ambition att en ny policy för 
truppen skall presenteras inför det nya verksamhetsåret.
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Barn & Ungdom

För andra året i rad arrangerades 
det av IAF ett ungdomsläger i 
Europa, denna gång i Varna, 
Bulgarien. Svenska 
Aikidoförbundet finansierade resa,
träning och boende för 8 
personer att representera Sverige,
de som åkte kom från klubbarna 
Riai Aikido Dojo, Göteborgs 
aikidoklubb (GAK) och Aikido 

Dojo Gamlestaden (ADG). Som reseledare och ytterst ansvarig för att resan genomfördes på 
ändamålsenligt sätt var Pia Moberg, som också är Svenska Aikidoförbundets representant i IAF:s 
Working Group Children and Youth Programme. Klubbledare Ylva Beckman (ADG) och Elena 
Bogdanova (GAK) var också med. Under lägret deltog 144 ungdomar från 11 länder. Ett av de 
svenska bidragen till lägret var en Happy Aikido workshop där 30 vuxna instruktörer från olika 
länder deltog. Svenska Aikidoförbundet verkar för att lägret ska komma till Sverige inom en 
överskådlig framtid.

Jämställdhet och Inkludering

Ett fortlöpande arbete i styrelsen har bedrivits med frågeställningar utifrån Riksidrottsförbundets 
riktlinjer kring inkludering, jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Styrelsen har tagit del av och diskuterat innehållet i RF:s rapport ”Hbtq och idrott. Ungdomars 
erfarenheter och villkor inom svensk idrott”. Det är en studie gjord under ett års tid genom ett 
forskningsbidrag från Riksidrottsförbundet till RFSL Ungdom och RFSL för att undersöka hbtq-
ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott.

Styrelsen har arbetat med förberedelser för en utbildning/workshop som ska handla om 
jämställdhet och inkludering. Det beslutades att workshopen skall genomföras den 20 mars i 
Stockholm i anslutning till årsstämman. Jämställdhetskonsult Sara Wiggberg kontrakterades för att 
leda workshopen. Sara Wiggberg är konsult och har bland annat projektlett Riksidrottsförbundets 
satsning ”Det intensifierade jämställdhetsarbetet”. Och är anlitad av SB&K 2020–2021 som 
jämställdhetsstrateg.

Vi ansökte om medel från RF för att finansiera ett eget intensifierat jämställdhetsarbete för att 
uppnå vårt mål på en 50/50 fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer till 2025. Arbetet 
beskrevs under tre rubriker ”Undersökning, djupintervjuer”, ”Utbildning” och ”Kommunikation”. 
Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan. Så arbetet fortskrider men utan extra resurser.

Under årets har vi fortlöpande deltagit i IAF:S Gender Balance Working Group. Det bestämdes 
att vi ska bevaka och vara aktiva i den sammanslutning som erhållit Erasmus+ medel för att jobba 
i ett projekt, ”Female friendly Training Environment for Gender Balance in Aikido”. Projektet är 
inledningsvis planerat att fortgå under 2020–2022 med förhoppning om förlängning.
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Kvinnliga instruktörer

Den 4 december gick förbundet ut med en enkät med syftet att undersöka andelen kvinnliga 
instruktörer bland medlemsklubbarna, något som hittills inte hade gjorts. Inga särskilda 
avgränsningar för vad som utgjorde en instruktör lades in i begreppet, och det var även öppet för 
alla slags aikidopass, d.v.s. såväl vuxen, barn, familj, ungdom m.m. Utfallet vid 
verksamhetsberättelsens sammanställande är att 45 klubbar har svarat och av dessa är 71 av 217 
instruktörer kvinnor, nästan exakt en tredjedel (32,7%). Då andelen verksamma flickor/kvinnor i 
förbundet också är ca 33%, och andelen kvinnor av de vuxna medlemmarna är 29%, får utfallet i 
detta hänseende glädjande nog sägas vara representativt. Dock är det inte möjligt att fullt ut dra 
slutsatser om vår helhet, vilket styrelsen avser att framgent arbeta för att genomlysa. Förbundet 
konstaterar dessutom att det i flera andra avseenden är betydligt skevare representation av 
kvinnor, såsom andelen dangraderade och de med fukushidoin/shidoin.

Ansökan Jämställdhetsmyndigheten

Styrelsen blev uppmuntrad att söka medel från Jämställdhetsmyndigheten. Fokus på ansökan var 
att söka stärka jämställd medlemsrekrytering inom förbundet. Ansökan beviljades inte, de 
ansökningar som beviljades hade ett tydligt fokus på kvinnor i socialt utsatta situationer. Om 
förbundet ska söka medel från Jämställdhetsmyndigheten igen, så behöver vi ha detta i åtanke.

Inkludering av nyanlända

Under året gavs det möjlighet att söka projektbidrag inom inkludering. RF vill ge idrotten 
förutsättningar att identifiera och sänka strukturella trösklar för inkludering av nyanlända amt även 
personer med migrationserfarenhet och andra personer med utländsk bakgrund. Stödet ska ge 
möjlighet att utveckla idrottsrörelsen utifrån et jämlikhets- och inkluderingsperspektiv. Svenska 
Aikidoförbundet har preliminärt beviljats betydande bidrag från RF för 2018/2019 för ”Wareware,
ett större VI inom svensk Aikido”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Aikido inom 
målgruppen nyanlända och göra det lätt att komma i kontakt med klubb, prova på, börja träna 
och bli medlem av en klubb och ett föreningsliv.

Kommunikation

Nyhetsbrev

I syfte att förbättra den interna kommunikationen med klubbar och aikidoutövare lanserade 
Aikidoförbundet den 30/6 ett nytt nyhetsbrev som återkommande skall informerar om 
förbundets verksamhet samt att bjuda in till dialog. 14 utskick av det nya nyhetsbrevet har skickats
ut till alla klubbarna samt personer som valt att prenumerera på nyhetsbrevet, totalt 114 
kontakter. Förbundsstyrelsen uppmanar alla intresserade att anmäla sig till detta.

Marknadsföringskampanjer

Svenska Aikidoförbundet genomförde två marknadsföringskampanjer på Facebook och Instagram,
en inför höstterminen 2019 samt en inför vårterminen 2020. Syftet är att bidra till att göra Aikido 
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mer känt i Sverige och uppmana till att komma och prova hos en klubb och sedan helst börja 
träna.

Kampanjerna riktade sig till kvinnor och män i åldrarna 18–40 år. För att bidra till att öka andelen 
kvinnliga utövare inom aikido så har kampanjerna justerats så att de totalt visas för minst 60% 
kvinnor. Kampanjerna var inställda på att visas specifikt på alla orter där det finns en klubb 
ansluten till Svenska Aikidoförbundet. Antalet visningar per ort fördelades i relation till antalet 
invånare på orten. Kampanjerna visades på Facebook, Instagram och Facebooks annonsnätverk.

Totalt har de två kampanjerna haft en budget på 35 000 kronor och nått 360 800 personer med
775 800 visningar och 6 288 klick till vår hemsida. De har tillsammans visats för 62% kvinnor och 
38% män.

Höstterminskampanjen pågick under perioden 19/8 – 16/9.
Resultat: 170 500 personer har nåtts av annonsen med 335 000 visningar och har gett 4080 klick 
på länken till svenskaikido.se/hitta-klubb.

Vårterminskampanjen pågick under perioden 28/12 – 17/1.
Resultat: 190 300 personer har nåtts av annonsen med 440 800 visningar och har gett 2 208 klick
på länken till svenskaikido.se/hitta-klubb

Webbstatistik för svenskaikido.se 2019

Antal besök (sessioner), blev totalt 19 541 (+31% jämfört med 2018).
Total antal besökare/användare: 11 243 st (+70% jämfört med 2018).
Helt nya besökare: 86,6% (2018: 83,2%)
Allt fler besöker hemsidan med mobilen, 67% jämfört med 35% 2018.
29% (2018: 59%) använde dator och 4% (2018: 6%) använde surfplatta.

De sju mest välbesökta sidorna är
Startsidan (20%),
Hitta klubb (19%),
Kalendariet (10%),
Förbundsstämma 2019 (4%)
Protokoll (4%)
Gradering Aikikai (3,5%)
Nyheter (2%)

Facebook

Förbundets aktivitet på Facebook har varit något högre 2019 än året innan. Under 2019 skapades
på Svenska Aikidoförbundets Facebook-sida 69 inlägg (2018: 64 inlägg) samt sju evenemang 
(2018: 6 evenemang).
Facebookinläggen som fick mest spridning och uppmärksamhet under 2019 var:

1. Tre inlägg med filmer från Stockholm Pride (3 augusti)
Personer som nåtts: 155 541, Antal interaktioner: 36 742.
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2. Första april-skämt om att Svenska Aikidoförbundet har
ansökt om att bli trossamfund. (1 april)
Personer som nåtts: 4307, Antal interaktioner: 1 535.
3. Inlägg med film om deltagande på Kampsportsfestivalen (6 december)
Personer som nåtts: 3 732, Antal interaktioner: 1 578.
4. Inlägg om att Jan Hermansson gått bort (21 februari)
Personer som nåtts: 3 555, Antal interaktioner: 1 255.

Kommunikationsplattform och grafisk profil

En revidering av förbundets kommunikationsplattform och grafisk profil har genomförts under 
året.

Fortsatt arbete med vår nya hemsida

Verksamhetsåret 2019–2020 inleddes med den då nyligen lanserade hemsida, och med detta en 
rad arbeten för att förbättra och utveckla innehåll och funktionalitet, samt att förvalta allt material 
som ännu inte hade förts över. Det mesta av överföringen är nu gjord, och vi kan fullt ut använda 
vår nya plattform.

Det dagliga arbetet har innefattat att få ut information om de läger som görs i medlemsklubbarna,
vilket kan kräva olika mängd granskning beroende på vad som inskickats av arrangörerna. 
Dessutom har nyheter publicerats kontinuerligt, med material som i hög grad speglats på 
förbundets Facebook-sida samt i våra mailutskick.

Löpande har också webbplatsens innehåll utökats, där bl.a. en sida om bidrag från SBK:s distrikt 
har lagts till, en sida för Sverigelägret 2020 skapats, ett helt nytt mediagalleri tagits fram, en första 
version av sida om Svenska Aikidoprofiler publicerats, samt en mängd innehåll omarbetats och 
hållits aktuellt. En parallell testsajt har skapats för att provköra uppdateringar och ändrade 
funktioner i en säker miljö.

Vidare har flera förbättringar i integrationen mellan Googles tjänster och hemsidan gjorts.
Då förbundsstyrelsen för året inte har innefattat personer som tränar inom Ki No Kenkyukai eller 
Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai har även kontakt med representanter från båda dessa 
organisationer sökts aktivt, för att hjälpa till att utveckla innehållet.

Året som gått - 2019 - Ki no Kenkyukai

Under 2019 har Doshu Yoshigasaki Sensei besökt Sverige vid två tillfällen. Mars höll han 
seminarium i Göteborg som arrangerades av Göteborgs Ki-Aikido Sällskap. November var det 
seminarium i Västerås som Västerås Ki-Aikidoklubb arrangerade.
Lägren var välbesökta och det genomfördes och utdelades Dan-grader och högre Ki-graderingar. 
Under året har även Carsten Møller, Shihan från Danmark hållit läger i Sverige vid ett par tillfällen.
Västerås hade även möjligheten att arrangera läger med Linda Holiday under hennes 
Sverigebesök. I Norge har det startat upp en Ki-Aikidoklubb som systerklubb till Västerås Ki-
Aikidoklubb. Shihan Jan Eriksson Sensei var upp en helg i december och höll läger med dem.
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Årsberättelse Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai Sverige 2019

Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai Sverige utgörs i dagsläget av en klubb, Takemusu Aikido 
Göteborg. Som namnet antyder har klubben sin hemvist i Göteborg. Klubben består av ett 15-tal 
medlemmar och har under det gångna året haft två schemalagda träningspass i veckan, 
kompletterat med ett antal tematräningar och specialaktiviteter. 2019 firade Takemusu Aikido 
Göteborg fem år som klubb.

Träningsåret 2019 inleddes traditionsenligt med Kagami Biraki i form av ett endagsläger i 
Göteborg. Detta tillsammans med Ray Gardiner, huvudinstruktör för Three Rivers Aikido i 
Watford, England. Ett dussintal personer från en handfull klubbar deltog i lägret. I april 
arrangerade klubben ett miniläger på temat ”connections/musubi” tillsammans med Niklas 
Björklund från Torsby Aikidoklubb. Ett tiotal deltagare medverkade. April månad avslutades med 
att delar av Takemusu Aikido Göteborg åkte till England, där klubbens huvudinstruktör Mats 
Strömgren undervisade vid ett gemensamt läger tillsammans med Ray Gardiner och 
traditionsenligt firande av Tai Sai. Lägret arrangerades i High Wycombe och drog ett tjugotal 
aikidoutövare från flera klubbar i mittersta och södra England. Vårterminen avslutades som vanligt
siste juni och juli var uppehållsmånad. Höstterminen inleddes i augusti och hösten präglades 
främst av regelbunden träning på klubbens ordinarie pass. I november åkte en grupp av klubbens 
medlemmar till Rennes, Frankrike, för att deltaga i ett internationellt läger med Saito Hitohira 
Sensei. Lägret löpte över tre dagar och attraherade cirka 150 aikidoutövare från hela världen, 
främst från Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai, men även andra organisationer fanns representerade.
Träningsåret 2019 avslutades i december med att Takemusu Aikido Göteborg firade sitt 
femårsjubiléum. En liten tillställning med klubbens medlemmar.

KLUBBAR OCH MEDLEMMAR

Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var vid årets slut 97 st.

Antalet medlemmar under respektive verksamhetsår
Medlemmar

totalt
Andel kvinnor Andel flickor* Andel män Andel pojkar*

2009 5045 31 % 69 %

2010 4717 31 % 69 %

2011 4371 555 13 % 728 17 % 1523 35 % 1565 36 %

2012 4312 549 13 % 750 17 % 1412 33 % 1601 37 %

2013 3909 537 14 % 723 18 % 1291 33 % 1358 35 %

2014 4279 520 12% 783 18 % 1376 32 % 1600 37 %

2015 4108 562 14 % 805 20 % 1279 31 % 1462 35 %

2016 3921 541 14 % 799 20 % 1320 34 % 1261 32 %

2017 3774 481 13 % 733 20 % 1263 33 % 1297 34 %

2018 3788 561 15 % 720 19 % 1279 34 % 1228 32 %

2019 3653 563 15 % 733 20 % 1263 35 % 1094 30 %
*under 20
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Utfärdade dangrader per verksamhetsår Aikikai
Utfärdade 
dangrader

2009
201

0
201

1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

201
9

Totalt 74 70 79 70 111 77 69 68 52 70 62

1–2 dan 48 51 47 41 79 55 39 35 36 47 28

3–4 dan 18 17 23 13 26 17 18 25 12 13 17

5–7 dan 8 2 9 16 6 5 12 8 4 10 17

Procentuell andel Aikikai dangrader utfärdade till kvinnor per verksamhetsår
Andel kvinnor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totalt 20 % 20 % 23 % 17 % 26 % 21 % 28 % 19 % 35 % 29 % 21 %

1–2 dan 18 % 21 % 30 % 24 % 30 % 24 % 28 % 11 % 36 % 30 % 25 %

3–4 dan 16 % 11 % 13 % 8 % 19 % 18 % 11 % 24 % 33 % 46 % 18 %

5–7 dan 0 % 50 % 11 % 6 % 0 % 0 % 17 % 38 % 25 % 0 % 18 %

UTBILDNING AIKIKAI

Under helgen 16–17 november anordnade förbundet Fukushidoin- och Shidoinutbildning. 
Utbildningen hölls i Göteborg i Riai Aikido Dojos mycket fina lokaler och 17 personer deltog från 
8 klubbar, 12 kvinnor 5 män. Vid graderingskommitténs möte i augusti beslöts att Maria Ahlström
skulle ansvara för årets utbildningstillfälle tillsammans med Magnus Burman. Urban Aldenklint 
medverkade som seniort stöd under utbildningshelgen. Resultatet av kursutvärderingen gav 
samlingen överlag mycket gott betyg på samtliga punkter.

Antal deltagare i utbildning för fukushidoin och shidoin
2010–

11
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal deltagare 33 15 13 20 13 12 17 13 17

- därav kvinnor 4 2 3 10 1 3 7 5 12

- därav män 29 13 10 10 12 9 10 8 5

Antal utnämningar till fukushidoin och shidoin per verksamhetsår
200

9
201

0
201

1
201

2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal fukushidoin 8 10 15 10 8 6 14 4 12 8 4

-varav kvinnor 3 1 2 0 3 2 3 0 6 3 1

Antal shidoin 4 8 4 2 1 5 10 4 8 5 9

-varav kvinnor 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2

EKONOMI

Förbundet har fortsatt en god ekonomi även om året uppvisar ett planerat underskott. Den 
största kostnaden är lanseringen av Förbundets nya hemsida våren 2019 vilken finansierats av 
olika externa stöd. Årsmötet 2019 var välbesökt vilket resulterade i att den budgetposten 
överskreds vilket även gällde Shidoin träffen hösten 2019. Styrelsen ansåg dock att det var viktigt 
att så många som möjligt skulle kunna närvara vid dessa tillfällen i syfte att öka demokratin samt 
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hitta nya samarbetsformer för att stärka Svenska Aikido. Graderingskommitténs underskott beror 
till stor del på att intäkter och kostnader hamnar på olika år. Styrelsen kommer att fortsätta vara 
återhållsam och arbeta kostnadseffektivt under 2020. Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 
överförs i ny räkning.

Magnus Burman, ordförande Torbjörn Palmgren, vice ordförande

Barbro Cartwright, kassör Helga Une, sekreterare

Fredrik Schirén, ledamot Jenny Lagerqvist, ledamot

Henrik Agertz, ledamot
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UTNÄMNINGAR OCH
GRADERINGAR

Stiftelsen Aikikai

Shidoin 

Åsa Bergström, Aikido dojo Liljeholmen
Sören Eriksson, IF Dojo Norrköping
Lars Hynsjö, Göteborgs Aikidoklubb
Berny Junja, IF Dojo Norrköping
Jenny Kempe, IF Dojo Norrköping
Kimmo Osen, IF Dojo Norrköping
Josef Pallas, KFUK KFUM Uppsala 
Aikidoklubb
Mika Perälä, Linköpings Budoklubb
Colin Saville, EPIC Vänersborg

Fukushidoin 

Anna Friis, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Gergö Halasz, Karlstads Aikidoklubb
Thomas Von Gegerfelt, Stockholm Aikikai
Joakim Hedström, Eksjö Budoklubb

7 dan 

Lars-Göran Andersson, Torsby Aikidoklubb
Jan Nevelius, Vanadis Aikidoklubb

6 dan 

Günter Annby, Göteborgs Aikidoklubb
Mats Asplund, Simrishamns budoklubb
Sven-Olof Dehlén, Järfälla Aikidoklubb
Leif Palaschinski, Göteborgs Aikidoklubb

5 dan 

Jalal Assadollahzadeh, Amaterasu 
Aikidoklubb
Ylva Beckman, Aikido Dojo Gamlestaden
Torgny Björk, Kaisho Kampsportklubb

Niklas Björklund, Torsby Aikidoklubb
Leif Brand, Aikido Sundsvall Meiseikai
Pär Dahlström, Torsby Aikidoklubb
Andreas Johansson, GAK Enighet
Torbjörn Johansson, Aikido Academy 
Norrköping IF
Anders Heinonen, GAK Enighet
Linda Wennersten Sporre, Borås 
Aikidoklubb
Anna Wilder Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb

4 dan

Joakim Andersson, Sundsvalls Budoklubb
Tomas Dahlberg, Aikido Sundsvall Meiseikai
Lars Hynsjö, Göteborgs Aikidoklubb
Daniel Larsson, Aikido Sundsvall Meiseikai
Mika Perälä, Linköpings Budoklubb

3 dan 

Kristian Axelsson, Musubi Löddeköping
Elena Bogdanova, Göteborgs Aikidoklubb
Anders Engström, Iyasaka Aikidoklubb
Emil Frank, Sandvikens budo- och 
kampsportsklubb
Joakim Hedström, Eksjö Budoklubb
Thalea Koithan, Lunds Aikidoklubb
Ralf Lindahl, Piteå Aikidoklubb
Simon Lindholm, Lunds Aikidoklubb
Daniel Lodeiro, Riai Aikido Dojo
Sten Rydell, Riai Aikido Dojo
Sten Strömberg , Aikido Shuren Dojo 
Göteborg
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Antonia Svärd, Iyasaka Aikidoklubb

2 dan 

Jonas Back, KFUK KFUM Uppsala 
Aikidoklubb
Gergö Halasz, Karlstads Aikidoklubb
Kristian Hultquist, Iyasaka Aikidoklubb
Anna-Karin Johanson, Sundsvalls Budoklubb
Tilda Kelly, Aikidoklubben Strängnäs
Sophia Lou Aksnes, Riai Aikido Dojo
Jonne Ollakka, Riai Aikido Dojo
Gunnar Rauséus, KFUK KFUM Uppsala 
Aikidoklubb
Thomas Rydell, Strängnäs Aikidoklubb
Wilhelm Sholi Kimura, Borlänge Aikidoklubb
Mathias Wilson, Vanadis Aikidoklubb

1 dan 

Roland Andersson, Björkstadens Aikidoklubb
Antonella Emilsson, Aikido Dojo Liljeholmen
Elisabeth Enskog, Göteborgs Aikidoklubb
Henrietta Florén, Aikido Dojo Falun
Hans Fredholm, Eksjö budoklubb
Nicklas Karlsson, Ikigai Aikidoklubb
William Larsson , Lunds Aikidoklubb
Linus Lindgren, Aikido Dojo Liljeholmen
Michael O'Brien , Mora Budoklubb
Kami Petersen, GAK Enighet
Ann-Sofie Saville, Vänersborgs Budoförening
Linus Schavon, Sollefteå Aikidoklubb
Carl Stenmark, Aikido Dojo Liljeholmen
Leonard Thimfors, Aikido Dojo Liljeholmen
Per Thyrman, Aikido Malmö Meiseikai
Åsa Tålig, Aikido Dojo Liljeholmen
Robert William-Olsson, Aikido Dojo 
Liljeholmen

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai

Inga högre grader att rapportera under 2019.

Ki No Kenkyukai Association 
International

Godan
Lennart Gullberg, Solna Ki-Aikido
Michael Lebens, Göteborgs Ki-Aikido 
Sällskap

Sandan
Thorsten Rink, Västerås Ki-Aikido

Joden
Maria Johansson, Öregrund IK
Susila (Sing) Temadja, Sala Ki-Aikido

Nidan
Joakim Elfven, Enköping Ki-Aikido

Chuden
Lars Hägglund, Västerås Ki-Aikido
Klara Jelinek, Västerås Ki-Aikido

Shodan
Johan Severinsson, Eskilstuna Ki-Aikido

Shoden
Alexandra Baun, Solna Ki-Aikido
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