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Allmänt
Svenska Aikidoförbundet utser efter uttagningar årligen en nationell uppvisningstrupp vars
syfte är att vid nationella, internationella såväl som vid lokala tillfällen på ett professionellt sett
uppvisa hög nivå av dynamisk aikido och bereda möjlighet för medieexponering av svensk
aikido. I detta ligger också att visa att man kan träna utan att tävla och även där visa att aikido
är ett fint idrottsligt alternativ för det.

Sammansättning & uttagningskriterier
Till truppen kan Svenska Aikidoförbundets medlemmar uttas givet att de är svenska
medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige.
Dessutom ska följande kriterier uppfyllas:
Medlemmarna söker tillsammans i par. Syftet med att par-ledes söka bli uttagna är att
man då gemensamt på ett bra sätt kan uppvisa den nyans av aikido man utövar.
Dessutom möjliggör detta träningstillfällen med naturlighet i hemma-dojon.
lägst 2 dan, högst 5 dan (för Sport Accord Combat Games högst 4 dan)
högst 50 års ålder (för Sport Accord Combat Games högst 40 år)
För Sport Accord Combat Games tillkommer ytterligare kriterier.
Truppen ska administrativt (budget, researrangemang etc) hållas ihop av en truppmanager
och tränas och trimmas samman av en truppcoach. Svenska Aikidoförbundet utser dessa.
Manager och coach kan utgöras av samma person.
Uttagningen görs av truppcoachen och ska ratificeras av Svenska Aikidoförbundets styrelse.
Truppledningen tillser tillsammans med Svenska Aikidoförbundets styrelse att
uttagningstillfällen anordnas.
Truppen kan utgöras av 4-8 utövare. Det exakta antalet är alltid beroende på aktivitetsomfång
och budgethänsynstaganden.

Uppvisningstillfällen
Vilka tillfällen som den nationella truppen har att uppvisa svensk aikido avgörs i samråd mellan
truppledningen och Svenska Aikidoförbundets styrelse. Exempel på lämpliga tillfällen där
truppen skulle kunna delta vid är:
SM-veckan
Uppvisning vid Sverigelägret
Årliga Svenska Aikidouppvisningen
Sport Accord Combat Games (endast Aikikai-utövare i truppen)
All Japan Aikido Demonstration (endast Aikikai-utövare i truppen)
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