
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

Mina tankar går först till alla som drabbats av den pågående 
pandemin, nära och kära som vi inte kunnat träffa på väldigt länge, 
som blivit allvarligt sjuka eller lämnat oss i förtid. 
 

Ett mycket märkligt verksamhetsår har nått sitt slut. Istället för att 
se tillbaka på ett lyckat och inspirerande Sverigeläger, roliga 
klubbaktiviteter, spännande möten på mattan har vi i stället i mångt 
och mycket tvingats till krishantering på alla nivåer, klubbledare som 
kontinuerligt anpassat träningsformer och ställt om scheman, 
styrelser som ägnat tid att söka verksamhetsstöd i stället för att 
jobba med marknadsföring. Årets förbundsstämma genomfördes 
digitalt med både högt deltagande och stort engagemang, tack alla. 
Särskilt den ursprungliga verksamhetsplanen diskuterades och flera 
bra förslag kom från våra medlemmar.

 

Förbundsstyrelsen kunde därefter genomföra en omfattande revision av både verksamhetsplan 
och budget. Vi har tvingats ställa in mycket av årets planerade verksamhet, workshopen med 
inriktning på jämställdhet, Sverigelägret, uppvisningar och prova-på-aktiviteter och medverkan 
vid IAF General Assembly. In i det längsta hoppades vi ändå på att kunna genomföra 
utbildningstillfället i Sundsvall men även det fick till sist stryka på foten. Inte heller kunde vi dra 
igång vårt nya inkluderingsprojekt Wareware, ett större VI inom Aikidon. Men som framgår av 
årets verksamhetsberättelse nedan har vi inte legat på latsidan utan jag kan med stolthet säga 
att denna styrelse har hanterat omställningsarbetet med bravur. Jag hoppas nu att situationen i 
vårt samhälle ändras till det bättre så vi kan se fram emot ett mycket mer aktivt 2021. 
 

Ett hjärteprojekt som vi dock lyckades genomföra var produktion av marknadsföringsvideo(s) 
anpassade för sociala medier. Jag är imponerad över den insats som alla gjorde i anslutning till 
detta projekt och resultatet är i mina ögon en pärla. Använd dessa filmer i er marknadsföring 
när den rådande situationen lättar. Peppa medlemmar att komma tillbaka, locka ny tränande, 
visa hur härligt det är att träna tillsammans. 
 

Jag hoppas innerligen att denna pandemi släpper sitt grepp om vårt samhälle och världen och 
att vi sakta kan återgå mot något som kan kallas normalt. Åtminstone att vi kan få börja träna 
taijutsu igen, att vi kan få börja planera för träningar, läger och graderingar. Jag älskar bukiwaza 
men kroppen längtar att få göra kullerbyttor igen! 
 

Med vänlig hälsning,  
Magnus 
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FÖRBUNDSSTYRELSE OCH KOMMITTÉER 

Svenska Aikidoförbundet kallade till ordinarie förbundsstämma lördagen den 21 mars 2020 kl. 
13.30 på World Trade Center i Stockholm. På grund av spridningen av Covid-19 i det svenska 
samhället meddelade förbundets ordförande, Magnus Burman, den 13 mars SB&K:s kansli att 
Svenska Aikidoförbundet valde att ställa in sin årsstämma enligt SB&K:s rekommendation. 
 
Årsstämman hölls senare lördagen den 7 juni 2020 på den digitala plattformen Easymeet 
Online. SB&K kansli tillhandahöll presidium och förbundets ordförande deltog på plats. Totalt 
deltog 28 klubbar med tillsammans 37 röster. 
 
Förbundsstyrelse 
Förbundsstyrelsen har under 2020 bestått av Magnus Burman (ordförande), Henrik Agertz 
(vice ordförande), Helga Une (sekreterare), Barbro Cartwright (kassör), Jenny Lagerqvist, 
Fredrik Schirén samt Heidi Christensen. 
 
Under året 2020 har förbundsstyrelsen hållit 17 protokollförda möten. Protokollen har 
publicerats på förbundets webbplats. 
 
Särskilda ansvarsområden 
Jenny Lagerqvist – jämställdhet, Heidi Christensen – inkludering, Henrik Agertz – 
webbansvarig, kommunikation och PR samt Covid-19, Magnus Burman – utbildning samt 
Covid-19, Fredrik Schirén – barn & ungdom samt IAF & EAF Working Group koordinering, 
Helga Une – evenemang, Barbro Cartwright – bidrag samt Stefan Jansson – nationella 
uppvisningstruppen. 
 
Valberedning 
Valberedningen har 2020 bestått av Anna Spangfort (sammankallande) samt Moa Lindell och 
Emil Frank. 
 
Graderingskommittén Aikikai 
Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikais internationella regelverk, en 
graderingskommitté som hanterar graderingsfrågor inom organisationen Aikikai. 
Graderingskommittén har under året bestått av Urban Aldenklint (sammankallande), Maria 
Ahlström, Lars-Göran Andersson, Åsa Bergström, Ulf Evenås, Jan Nevelius, Stefan Stenudd 
samt Leif Sunje. 
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FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 

Coronapandemin & COVID-19 
För att hantera frågor relaterade till coronapandemin tillsattes en arbetsgrupp bestående av 
ordförande Magnus Burman och vice ordförande Henrik Agertz. 
Arbetsgruppens uppgift har varit att bevaka råd och rekommendationer främst från 
Folkhälsomyndigheten (FHM), Riksidrottsförbundet (RF) samt Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet (SB&K) men även i viss mån regionala restriktioner. Gruppen har haft 
till uppgift att kommunicera förbundsrelevant information i ämnet såväl internt som externt, 
samt skapa kontaktytor med våra medlemsklubbar för att lyfta och dryfta olika frågor. 
 
Förutom att ge kommentarer till de nya råd och rekommendationer som kommit från FHM, 
RF & SB&K, har under 2020 fyra dialogmöten organiserats på den digitala plattformen Zoom. 
Varje förening har erbjudits delta med en, högst två, representanter och i förväg har formulär 
använts för att dels samla in information och för att hjälpa mötets planering. Dessutom har en 
ny Facebook-grupp skapats där klubbar uppmanats att dela med sig av hur de anpassat 
aikidoträningen till rådande förhållanden. Arbetet kommer att fortlöpa så länge behov finns, 
och det inkluderar med all sannolikhet även verksamhetsåret 21/22. 
 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
SB&K vill involvera UF mer i vissa frågor och har därför sedan 2019 startat flera breda 
arbetsgrupper. I arbetsgruppen som skall se över SB&K:s hantering av ekonomi ingår 
Aikidoförbundets kassör. Ledamot från förbundet ingår också i den arbetsgrupp som bildats 
kring jämställdhetsprojektet ”50/50 på riktigt!”. Vidare har Aikidoförbundet en representant i 
planeringsgruppen för förbundskonferensen som SB&K planerade i april 2020. Den 
arbetsgruppen blev av förklarliga skäl vilande. Aikidoförbundet uppmärksammade SB&K:s 
styrelse genom en skrivelse på behovet av stöd till klubbar kring frågor rörande inkludering av 
transpersoner. SB&K avser skapa en sådan grupp och aikidoförbundet har nominerat två 
personer till denna. SB&K avser inleda ett arbete med en översyn av de egna och samtliga 
UF:s stadgar. Aikidoförbundet har även här nominerat en kandidat. 
 
Social media-strategi & Marknadsföringskampanjer 
Under 2020 initierade förbundsstyrelsen arbetet med att skapa en plan och strategi för hur 
svensk aikido, via förbundet, ska synas och höras i sociala media. Syfte är att öka den allmänna 
kännedomen om aikido samt hitta fler medlemmar. Strategin fokuserar på sociala kanaler 
såsom Facebook, Instagram och Youtube. Prioriteringen av genomförandet av detta arbete har 
ändrats till följd av Covid-19 och media-strategin kommer rapporteras under kommande 
verksamhetsår. 
 
Förbundsstyrelsen planerade att 2020 fortsätta med landsomfattande 
marknadsföringskampanjer vid terminsstart med budskapet “Börja Träna”. Eftersom 
rekommendationerna i samhället avrådde från träning inomhus och samling i grupper samt att 
många klubbar pausat verksamhet och/eller inte tog in nya medlemmar genomfördes inga 
sådana kampanjer. 
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Nationella uppvisningstruppen 
Nationella uppvisningstruppen representerar svensk aikido vid publika evenemang. Syftet är att 
skapa kunskap och intresse för aikido. Truppens medlemmar skall även fungera som förebilder 
för unga tränande. 
 
Under 2020 planerade förbundet föreslå en uppdaterad policy för uppvisningstruppen. 
Huvudriktningen i denna policy är att truppens ledare samt truppmedlemmar väljs på två år 
med ett avslut i samband med uppvisningen på Sverigelägret. Vidare att truppen med fördel 
kan bestå av 3 kanske 4 regionala grupper som tillsammans utgör den nationella truppen och 
att det finns en ambition om två samlingar per år nationellt, där styrelsen kallar. På grund av 
coronapandemin blev Sverigelägret inställd och inga andra publika evenemang kunde 
genomföras. Planerna för den nationella uppvisningstruppen fick därför skjutas på framtiden. 
 
Barn & Ungdom 
Stora och små evenemang blev inställda under 2020, bland annat det läger som IAF skulle ha 
arrangerat i Vichy, Frankrike. Ambitionen är att Svenska Aikidoförbundet ansöker om att 
arrangera IAF International Youth Seminar 2022. Ansökan förbereds under 2021. De avsatta 
medel för barn- och ungdomar under 2020:s budget har inte använts, då det inte har varit 
aktuellt att exempelvis dela ut de planerade mobilitetsbidragen på grund av Covid-19.  
 

 
 

Under hösten genomfördes en 
enkätundersökning, riktad till svenska 
aikidoföreningar som bedriver barn- och 
ungdomsträning. Frågeställningarna rörde 
hur Covid-19 har påverkat barn- och 
ungdomsträningen, hur barnen och 
ungdomarna har upplevt träningen under 
den här perioden. En öppen fråga ställdes 
också vilka erfarenheter man erhållit, 
positiva såväl som negativa. En artikel om 
klubbarnas svar publiceras på 
svenskaikido.se 

Jämställdhet 
En workshop med fokus på jämställdhet för klubbledare och klubbinstruktörer var planerad till 
mars 2020. Lokal och föreläsare var bokad och ett 25-tal deltagare anmälda men som så 
mycket annat detta år fick denna avbokas i hast och skjutas på framtiden. 
 
Jämställdhetsansvarig i styrelsen har under året ingått i SB&K:s arbetsgrupp för ”50/50 på 
riktigt” som leds av en extern konsult anlitad av SB&K finansierad med medel från RF. Arbetets 
första fas har handlat om att kartlägga och undersöka hur det ser ut med jämställdheten inom 
förbundet genom enkäter och intervjuer. Fas två i arbetet pågår just nu med att analysera och 
sammanställa det insamlade materialet i en rapport. Målsättningen med projektet som helhet 
är att komma fram till konkreta förslag till åtgärder i syfte att förbättra jämställdheten i SB&K 
och dess underförbund. 
 
Under året har Jämställdhetsansvarig i styrelsen deltagit i IAF:s Gender Balance Working 
Groups online-möten. Verksamheten där har varit ganska stillastående pga. pandemin. 
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Inkludering 
Inkludering handlar om alla individers tillgång till och förutsättning för att delta i aktiviteter på 
lika villkor. Under året har förbundsstyrelsen uppmärksammat att det behövs stöd till kubbar i 
frågor kring inkludering och HBTQ-frågor. Ansvarig för inkludering i styrelsen har haft kontakt 
med region Skåne SISU och deltagit i ett seminarium #schysstidrott-transinkludering vilket 
anordnades av Lunds kommun och RF- SISU Skåne med deltagande från RFSU/RFSL. Styrelsen 
har tagit del av aktuell forskning kring transinkludering inom idrott och följer 
Riksidrottsförbundets samlade forskning och statistik. Ansvarig för inkludering i styrelsen 
kommer arbeta vidare med att sammanställa ett grundmaterial, som man kan ha som 
diskussionsmaterial i klubben. 
 
Styrelsens har nominerat två personer till SB&K:s arbetsgrupp “Inkludering av transpersoner”. 
 
Inkludering av nyanlända 
RF vill ge idrotten förutsättningar att identifiera och sänka strukturella trösklar för inkludering 
av nyanlända samt även personer med migrationserfarenhet och andra personer med utländsk 
bakgrund. Stödet ska ge möjlighet att utveckla idrottsrörelsen utifrån ett jämlikhets- och 
inkluderingsperspektiv. 
 
Svenska Aikidoförbundet har beviljats projektmedel 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. Också detta projekts fick skjutas på framtiden 
då det planerade genomförande inte var möjligt på grund av de rådande restriktionerna kring 
resande och personliga möten. Idrottsmedel som beviljats Svenska Aikidoförbundet för 2020 
kan flyttas till 2021. Medel beviljade för 2021 kan inte flyttas till 2022, och det betyder i 
praktiken att projekt planerat med verksamhet i 2020 och 2021 måste utföra all sin 
verksamhet i 2021. Komprimeringen möjliggörs då en större andel av genomförandet flyttas 
till digitala plattformar. Projektgruppen tror detta nu är möjligt då det svenska samhället 
snabbt har digitaliserats för att hantera spridningen av det nya coronaviruset. Möjligheterna till 
att genomföra projektet med att arbeta mera digitalt finns nu på ett sätt som nästan var 
otänkbart då den ursprungliga ansökan skrevs. 
 
8 december kom det meddelande från RF att delrapport med uppdaterad plan och budget är 
godkänd. 

EKONOMI 

Förbundet har en fortsatt god ekonomi. Året visar ett överskott vilket beror på att förbundet 
sökt och erhållit medel med 240 000 kronor för att genomföra olika projekt i kombination 
med att övrig verksamhet har fått ställas in på grund av den pågående pandemin. När vi alla 
lärde oss mer om pandemin, hur allvarlig, omfattande och långdragen den var stod det klart 
att stor del av förbundets verksamhet inte skulle kunna genomföras under året. Styrelsen 
valde då att omarbeta budgeten och satsa på PR för att ta fram material i form av filmer och 
foton för att användas i omfattande kampanjer för att attrahera nya utövare så snart pandemin 
klingar av. 
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2021 kommer RF ekonomi att övergå till att bokföra varje underförbund separat via ett 
webbaserat system vilket kommer att underlätta kontrollen av bokföringen. Kassörerna i 
respektive underförbund kommer också att få behörighet att titta på sitt eget bankkonto så 
man kan få aktuell information om sitt förbunds tillgångar. 
 

   

NATIONELL GEMENSKAP 

Sverigeläger 
Sverigelägret, ett vartannat år återkommande evenemang som anordnas av Svenska 
Aikidoförbundet skulle 2020 arrangeras av Ikigai Aikidoklubb i Gubbängen, Stockholm, under 
Kristi himmelsfärdshelgen 21–24 maj 2020. Träningshallen var bokad, festlokalen och 
middagen likaså. Instruktörer var inbjudna och schemat lagt. Anmälningarna och betalningar 
trillade in. Den 13 mars beslutade förbundsstyrelsen, i samarbete med arrangerande klubben 
Ikigai Aikidoklubb, att ställa in Sverigelägret 2020. Styrelsen ställde sedan frågan till Ikigai 
Aikidoklubb om att istället arrangera Sverigelägret Kristi himmelsfärdshelgen 2021, något 
klubben accepterade. 
 
Dokumentation av svenska aikidoprofiler 
Aikidoförbundet lanserade i samband med årsskiftet 19/20 en plattform för att dokumentera 
svenska aikidoprofiler, och manade klubbar att inkomma med underlag. 
 
Arbetet kom att sammanfalla med pandemins första våg. Tillsammans med ett material som 
spretade betänkligt, behövdes ett mer robust arbetssätt tas fram för att säkerställa att 
projektets syften skulle kunna uppfyllas. Det arbetet kommer att fortgå in i nästa 
verksamhetsår. 
 
Artikelserie om nya klubbar 
Pandemins framfart har inte hindrat nya föreningar att bildas, och hela tre klubbar har i 
skrivande stund valts in i Svenska Aikidoförbundet under verksamhetsåret: 
Västerhaninge Kaizen Aikidoklubb, Hammarby Aikidoklubb samt Alnö Aikidoklubb. 
 
För att ta vara på den inspiration och energi som präglat dessa klubbars bildande, har Svenska 
Aikidoförbundet publicerat en artikelserie med frågor som ställts till de drivande i respektive 
förening. 
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UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

     
                          

Förbundet hade för verksamhetsåret 2020 ambitionen att 
fortsätta stödja samarbeten kring större publika evenemang 
där svensk aikido syns. Meningen var att detta skulle ske i 
samarbete med lokala klubbar och/eller den nationella 
uppvisningstruppen. Förbundet fortsätter att vara tydlig med 
att det efterlyser flera nya samarbeten med klubbar i olika 
delar av aikidosverige och välkomnar förslag. 

Under året planerades det för och arbetades förberedande med följande utåtriktade 
evenemang, som i tur och ordning blev inställd på grund av corona pandemin: 
Prideparaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. We are Stockholm, en festival för ungdomar 
i Kungsträdgården i Stockholm. Aikidons dag, en dag då landets alla klubbar och dess utövare 
uppmärksammar aikido genom egna publika aktiviteter. Kampsportsfestivalen på 
Stockholmsmässan. 

KOMMUNIKATION 

Nyhetsbrev 
Förbundet har varit mycket aktiva med att skicka ut nyhetsbrev och under det kortade 
verksamhetsåret har till 2020 års utgång hunnits med 16 utskick, som nått 138 mottagare, där 
samtliga registrerade klubbkontakter är inkluderade. 
 
Webbsida 
Under året har förbundssajten genomgått en del städning, såväl i innehåll som under huven. 
Målet har varit att inte behöva anlita extern hjälp för att hålla budgeten i schack, vilket också 
har uppnåtts. 
 
Antalet besökare på hemsidan har på en punkt skiljt sig kraftigt från motsvarande 2019, och 
det är genom frånvaron av en kampanj i sociala medier, som får trafiken att mångdubblas 
under de månader kampanjen är aktiv. För övriga månader har dock besöksantalet förefallit 
vara varken signifikant mer eller mindre än 2019, utan ligger på ca 500–800 unika besökare 
månatligen. 
 
Mediabibliotek för klubbar 
Mediabibliotek på förbundets hemsida, under fliken ”För klubbar” => ”Marknadsföring” => 
”Mediabibliotek för klubbar” har utökats med ett stort antal bilder som är tillgängliga att ladda 
ner för klubbarna att använda i sin egen kommunikation och marknadsföring. Här finns även 
förbundets kanji och inte minst de nya filmer som spelades in i oktober på Lillsveds 
Idrottsfolkhögskola. 
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Filminspelning Lillsved 
Filminspelningen avlöpte enligt plan. Vi hade lite tur och hann med den precis innan 
restriktionerna pga. pandemin hade gjort det omöjligt. Inspelningen gjordes med största 
hänsyn till de rådande restriktionerna 24 oktober. 
 

 
 
Nu är vi väl rustade att marknadsföra aikido så fort det är meningsfullt och det går att bedriva 
träning igen. Aikidoförbundet avvaktar med att köpa annonsutrymme till dess. Däremot går 
det utmärkt att dela filmerna på hemsidor och sociala medier för att öka kännedomen om 
aikido i väntan på bättre tider. Filmerna finns i en längre version på 90 sekunder, samt fyra 
korta på 15 sekunder med lite olika tolkningar av den långa filmen. Filmerna finns tillgängliga i 
mediabiblioteket, så att klubbar kan ladda ner filmerna för delning och även köpt annonsplats i 
sociala medier med koppling till den egna klubbens hemsida. 
 
Kommunikationsplattform och grafisk profil 
Revidering av förbundets kommunikationsplattform och slutförande av grafisk profil är fortsatt 
under arbete. 

INTERNATIONELL GEMENSKAP 

Svenska Aikidoförbundet har beviljats bidrag från RF för 2020/2021 för internationellt 
utvecklingsarbete, ett strategiskt program för att utveckla/bibehålla positioner inom 
International Aikido Federation och motsvarande. IAF General Assembly var planerad till 2020 
men har skjutits upp ett år med anledning av pandemin. Projektplanen för utvecklingsarbetet 
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har uppdaterats och godkänts av RF vilket bland annat innebär att vi kommer kunna skicka en 
svensk delegation till Tokyo 2021. 
 
IAF:s organiserar ett antal olika Working Groups (WG). Svenska representanter har under 
året varit; Pia Moberg - Youth WG och Jenny Lagerqvist – GenderBalance. 
 
Svenska Aikidoförbundet var delaktiga i en Erasmus+ ansökan 2020, en fortsättning på ett 
tidigare projekt SkillAi. SkillAi handlade om att använda aikido som ett anti-mobbingsverktyg i 
skolan. Den nya ansökan kallades SkillAi+ och hade återuppstartade European Aikido 
Federation som projektägare och som partners i projektet var, förutom Svenska 
Aikidoförbundet, aikidoorganisationer från Slovenien, Ungern, Nederländerna, Rumänien, 
Grekland och Spanien. Ansökan skickades in, men beviljades inte dessvärre. Vi fick bra 
feedback från Erasmus+ och kommer göra en ny ansökan nästa ansökningsperiod. 

ORGANISATIONER I AIKIDOFÖRBUNDET 

Aikikai 

Graderingskommittén Aikikai 
Kommittén har som vanligt haft fortlöpande kommunikation per e-post. Däremot satte 
pandemin stopp för fysiska möten. Fattade beslut per capsulam har sammanfattats i ett 
protokoll för hela 2020. 
 
Exempel på uppgifter, ordinarie såväl som andra, som kommittén har genomfört: 
- Beredning av högre grader enligt plan 
- Justering av graderingsreglerna efter nya direktiv från Hombu dojo (fastställda av 
förbundsstyrelsen 29 september och publicerade 24 oktober) 
- Genomgång, kontroll och korrigering av utnämningar av fukushidoin och shidoin från 90-talet 
och fram till idag 
- Uppdatering av graderingsregistret 
- Genomgång av kommitténs interna arbetsprocess för dangraderingar 
- Utrett och besvarat fråga från förbundsstyrelsen om förbundsinitierat dangraderingstillfälle 
med anledning av COVID-19 
- Tillsammans med förbundsstyrelsen utrett och felsökt betalning av till synes utestående 
Hombu-fakturor  
 
Under året har den under 2019 utsedda arbetsgruppen med representanter från 
graderingskommittén och förbundsstyrelsen fortsatt sitt arbete som ska syfta till att utarbeta 
förslag på hur kommitténs sammansättning och uppdrag ska se ut för att framtidssäkra en 
välfungerande och stabil graderingssituation i enlighet med stiftelsen Aikikais regelverk.  
 
Under året hade kommittén och styrelsens utbildningsansvariga tillsammans planerat att 
genomföra ett utbildningstillfälle av Fukushidoin- och Shidoinutbildningen som dock fick ställas 
in, se nedan. 
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Nationellt Shidoin-nätverk 
Ett nätverk för svenska Aikikai Shidoin diskuterades vid en träff hösten 2019. Under 2020 
fanns inget budgetutrymme för motsvarande träff utan styrelsen planerar, tillsammans med 
graderingskommittén, föreslå annan form för fortsatt diskussion och samverkan för detta 
nätverk. Arbete ingår till del i ovan nämnda arbetsgrupp. 
 
Graderingar Aikikai 
Endast ett dangraderingstillfälle kunde anordnas detta år, i februari och arrangör var Vanadis 
Aikidoklubb. Notera att de högre graderna, 5-7dan, utdelas vid Kagamibiraki tidigt i januari 
och de som anges här är från 2020. 
 
Utbildning Aikikai  
Även årets utbildningsinsats för Fukushidoin- och Shidoin för Aikikai påverkades av pandemin. 
Utbildningen var planerad att genomföras i Sundsvall i samarbete med Sundsvall Meiseikai 
under november. Ett 20-tal anmälningar var noterade med deltagare främst från klubbar i 
norr. Ett koncept där utbildningen består av en digital och en fysisk utvecklades i syfte att öka 
tillgängligheten. Utbildningen är normalt två heldagar vilket i år skulle inneburit (minst) två 
övernattningar för ett flertal deltagare. Den föreslagna uppdelningen innebär att den fysiska 
delen kan klaras av lunch till lunch med utrymme för restid morgon och kväll under helgen. 
Utfärdade utnämningar till Fukushidoin och Shidoin under årets anges nedan. 
 
Utfärdade dangrader per verksamhetsår Aikikai 

Utfärdade 
dangrader 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 74 70 79 70 111 77 69 68 52 70 62 16 
1–2 dan 48 51 47 41 79 55 39 35 36 47 28 2 
3–4 dan 18 17 23 13 26 17 18 25 12 13 17 1 
5–7 dan 8 2 9 16 6 5 12 8 4 10 17 13 

 
Procentuell andel Aikikai dangrader utfärdade till kvinnor per verksamhetsår 
Andel 

kvinnor 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 20 % 20 % 23 % 17 % 26 % 21 % 28 % 19 % 35 % 29 % 21 % 19% 
1–2 dan 18 % 21 % 30 % 24 % 30 % 24 % 28 % 11 % 36 % 30 % 25 % 50% 
3–4 dan 16 % 11 % 13 % 8 % 19 % 18 % 11 % 24 % 33 % 46 % 18 % 0% 
5–7 dan 0 % 50 % 11 % 6 % 0 % 0 % 17 % 38 % 25 % 0 % 18 % 15% 
 
Deltagare i utbildning för fukushidoin och shidoin Aikikai (per verksamhetsår) 

 2010–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal deltagare 33 15 13 20 13 12 17 13 17 0 
- därav kvinnor 4 2 3 10 1 3 7 5 12 0 
- därav män 29 13 10 10 12 9 10 8 5 0 

 
Utnämningar till fukushidoin och shidoin Aikikai per verksamhetsår 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal 
fukushidoin 

8 10 15 10 8 6 14 4 12 8 4 2 

-varav kvinnor  3 1 2 0 3 2 3 0 6 3 1 0 
Antal shidoin 4 8 4 2 1 5 10 4 8 5 9 3 
-varav kvinnor  1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 
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Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai 

Verksamhetsåret 2020 har för Takemusu Aikido Göteborg, precis som alla andra föreningar 
och människor i allmänhet, förstås präglats av pandemin och de begränsningar det medfört i 
den dagliga träningen. 
 
Året inleddes dock som vanligt, med traditionsenligt Kagami Biraki-läger tillsammans med 
systerklubben Three Rivers Aikido från England. Ett femtontal deltagare slöt upp för att 
tillsammans starta upp det nya träningsåret. Därefter förändras tillvaron drastiskt och från och 
med mars har vi enbart bedrivit träning utomhus. Träningen har uteslutande haft fokus på 
vapenträning och rörelseträning. Vi har under året haft ambitionen att samlas för träning två 
gånger i veckan och skiftat mellan lämpliga platser utomhus. Under hösten har Iwama Shin Shin 
Aiki Shuren Kai nationellt haft zoom-träffar en gång i månaden. Träffarna har letts av Saito 
Sensei och samlat landsrepresentanter från alla världsdelar. Detta har varit ett bra sätt att dela 
erfarenheter och hålla kontakten under en för många mycket svår tid. Under hösten har också 
Yasuhiro Saito Sensei ansvarat för ett digitalt träningsinitiativ. Den vägen har alla medlemmar 
även kunnat få teknisk vägledning och träningsråd i avsaknad av möjligheten att kunna åka till 
Iwama som uchi deshi eller åka på internationella läger. 
 
Takemusu Aikido Göteborg är fortsatt den enda klubben i Sverige ansluten till Saito Senseis 
organisation Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai. Vi fortsätter att arbeta i det lilla formatet, vilket 
från start varit en av klubbens ambitioner. Vi fattade under hösten beslutet att inte ta in några 
nya medlemmar eftersom vi ansåg det svårt att göra Aikidoträningen rättvisa under rådande 
former. Inga graderingar har gjorts under året. 

Ki no kenkyukai 

2020 har varit ett väldigt annorlunda år för oss alla på grund av Covid-19. I mitten av 
vårterminen stängde många klubbar tillfälligt ner sina verksamheter och växlade över till 
vapenträning utomhus. 
 
Innan nedstängningen hölls ett seminarium med Yoshigasaki Doshu i Göteborg i början av 
mars där det genomfördes ett antal högre graderingar, både Ki- och Teknikgraderingar. Det 
genomfördes även träningsläger med högre graderade instruktörer och utövare i Öregrund i 
februari. 
 
Under sommaren har verksamheterna varierat mellan klubbarna, en del har haft helt stängt, en 
del har haft vapenträning utomhus. 
Under hösten började klubbarna att successivt starta upp verksamheterna igen utifrån de 
restriktioner och rekommendationer som förordades. Tyvärr har en del klubbar tappat en del 
aktiva tränande men det finns klubbar som kunnat rekrytera nya medlemmar. 
I skrivande stund avvaktar alla nya restriktioner och rekommendationer för att se hur 
Aikidoåret 2021 skall se ut. 
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FÖRBUNDETS KLUBBAR OCH MEDLEMMAR 

Antalet medlemsklubbar i Svenska Aikidoförbundet var vid årets slut 100 st. 
 
Antalet medlemmar under respektive verksamhetsår 

 Medlem
mar 

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 % 
  2020**   3561 509 

 
14 % 735 20 % 1144 32 % 1173 33 % 

*under 20 **preliminära siffor 

 
 
 
Magnus Burman, ordförande Henrik Agertz, vice ordförande 
 
 
 
Barbro Cartwright, kassör Heidi Christensen, ledamot 
 
 
 
Fredrik Schirén, ledamot Jenny Lagerqvist, ledamot 
 
 
 
Helga Une, sekreterare  
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UTNÄMNINGAR OCH GRADERINGAR

Aikikai 

Fukushidoin 
Johan Eriksson, Riai Aikido dojo 
Patric Nordström, Riai Aikido dojo 
 
Shidoin  
Laila Fladberg, Göteborgs Aikidoklubb 
Tomas Hellberg, Riai Aikido dojo 
Tor Söderlund, Örebro Aikidoklubb 
 
7 dan  
Cecilia Ralfe-Stelander, KFUK KFUM 
Uppsala Aikidoklubb 
Cenneth Sparby, KFUK KFUM Uppsala 
Aikidoklubb 
 
6 dan  
Bertil Andersson, Järfälla Aikidoklubb 
Jöran Fagerlund, Göteborgs Aikidoklubb 
Lennart Inedahl, Iyasaka Aikidoklubb 
Stefan Jansson, Brandbergens Aikidoklubb 
Jonas Palm, Lunds Aikidoklubb 
Fredrik Snell, Karlstad Aikidoklubb 
 
5 dan 
Andreas Ebbelind, Sedokan Växjö IF 
Mikael Eriksson, GAK Enighet 
Laila Fladberg, Göteborgs Aikidoklubb 
Mikael Friberg, Vellinge Aikidoklubb 
Mårten Holmberg, Kalmar Budoklubb 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 dan  
Svein Hatlen, Vanadis Aikidoklubb 
 
2 dan  
Cendi Gavois, Vanadis Aikidoklubb 
 
1 dan  
Theodoros Medrinos, Vanadis Aikidoklubb 

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai 

Inga högre grader att rapportera under 
2020. 

Ki No Kenkyukai Association 
International 

Sandan 
Fredrik Haglund, Öregruds IK 
Peter Krans, Öregruds IK 
 
Joden 
Ellen Sjö Sander, Göteborgs Ki-Aikido 
Sällskap 
 
Shodan 
Mattias Johannesson, Öresunds Aikido 
 
Shoden 
Michael Holmberg, Enköping Ki-Aikido 
 

 
 
 
 
Fotograf, Jenny Lagerqvist 


