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Förberedelser 
Efter initiala kontakter i mars och april med Stockholms kulturförvaltnings arrangörer för We Are 
Sthlm (Stephanie Weaver) fick vi klartecken för Svensk Aikidos deltagande 2014-05-20. 
 
Vår projektidé skickades till Aikidoförbundet (AF) 4 maj som grund för diskussionerna med 
arrangören.  En projektplan (bilaga 1) togs fram inklusive budget. Den enskilt största kostnaden var 
för det tält vi bedömde behövdes, 17 000 kr för hela veckan. 
 
Finansieringsfrågan blev därför central och tillsammans med förbundsstyrelsen togs beslut om att sök 
flera finansiärer och kontakt togs med ordförande för Stockholm/Gotland distrikt där vi fick ett 
muntligt besked om bidrag runt 5000 kr samt att vi ska inkomma med ansökan i efterhand, nästa 
besluttillfälle är i oktober. Vi vägde risker mot fördelar och konstaterade att vi, Svensk Aikido, inte 
kunde missa detta tillfälle att synas bland alla dessa ungdomar! 
 
En liten projektgrupp formerades bestående av Kristina Isaksson, Anna och Peter Spangfort från 
Järfälla Aikidoklubb. Kristina har hållit i alla kontakter med WAS, förbundet och distriktet. Det mesta 
av vårt projektarbete har skett via mail. 
 
 E-post med inbjudan och information till alla stockholmsklubbar skickades ut 27 maj. 

Se bilaga 2 Klubbinbjudan. 
 Uppstartsmöte hölls 4 juni hemma hos Anna och Peter.  

Se bilaga 3 Lägesrapport som även den e-postades till alla Stockholms klubbar. 
 Påminnelse om möte 5 augusti (ny tid och plats) skickades ut den 29 juli. 
 Andra mötet hölls 5 augusti i Stockholm Aikidoklubbs dojo  

Se bilaga 4 Lägesrapport som skickades ut till alla Stockholms klubbar någon dag efter mötet. 
 
Gensvaret från klubbarna var gott, trots semestertider. Störst intresse och möjligheter att delta 
upplever vi att de mindre klubbarna har. Vi kan konstatera att det inte är så många klubbar som svara 
på e-post, vilket är synd.  Vi har även sett till att prata med folk när vi varit på olika läger, 
Sverigelägret låg i helt rätt tid . 
 
Deltagande klubbar Klubbar som svarade att de inte kunde delta 
Järfälla Aikidoklubb 
Ukehasi, Huddinge 
Stockholm Aikikai 
Takamaru, Gullmarsplan 
Aikido dojo, Liljeholmen 

Hashidate, Tumba 
Sigtuna Aikidoklubb 
Vanadis, Stockholm 
Kojo Ki – Aikido, Sollentuna 

 



Solna Ki aikidoklubb 
Iyasaka, Stockholm 
Brandbergens Aikidoklubb 
Mikoto Nacka Aikidoklubb 
Gubbängens Aikidoklubb 

Klubbar som inte svarade på e-post inbjudan 
Lilla Nakaima, Sätra 
Amaterasu, Lidingö  
Hikari, Vällingby 
Aikido Dojo Vallentuna 
Stockholm Aikidoklubb 
Högdalens Izanagi Aikido klubb 

 
Kostnader: 
Tält   17 000:- 
Svarta band 1200st      2 362:-  
Stämplar 4 st         468:- 
Affischer A1 4st    1 068:- 
Bensin         200:- 
Hyra mattor        625:- 
Funktionärsträff       623:- 
Totalt:  22 346:- 
    
 

Genomförande 
Vi fick ok på 50m2 matta, 25 m2 i tält och resterande utanför med evenemangsstaket runt om. 
 
Tältet dekorerades med 2 AF flaggor inuti och 2 st på pinne utanför (den ena på evenemangsstaketet) 
Roll-up med stor Aikido bild lånades från SB&K och mindre roll-up shomen från Spangforts. 
 
Bildspel med ihopklippta aikidofilmer med stödtext visades på datorskärm i ”hemmasnickrad” 
ställning.  Ett utmärkt (och återanvändningsbart) bildspelet togs fram av Jimmy Svensson. 
 
Övriga inventarier i tältet: flyttbart ”kontor” i form av 70L plastlåda, liten förbandslåda, golvsvabb, 
golvskrapa, handdukar till att torka matta, presenning och väggklocka.  
 
I ”kontoret” fanns Info pärm med- info om  

 öppning/stängning, 
 prova på pass och stationsupplägget,  
 arrangörsinformation från WAS,  
 områdeskarta,  
 bemanningslista med telefonnummer inkl. stand by lista,  
 krisplan,  
 telefonnummer till Kristina, Peter, Anna samt arrangörernas funktionärer (säkerhet, sjukvård 

etc). 
 
Jan Lien anmäldes som vår fotograf med pressakreditering 
Resultatet finns på 

 bilder: http://aikidoinfo.se  

 filmer: youtube.com/aikidoinfo 
 
 
  

http://aikidoinfo.se/
http://youtube.com/aikidoinfo


Järfälla köpte in 2 st A1 gatupratare och lånade ut för veckan. Vi tog fram 4 affischer där tre stycken är 
återanvändbara. 
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 



Varje dag var Kristina, Peter eller Anna på plats 11.30 för att ”öppna” aktiviteten och för att informera 
om eventuella justeringar i programmet. Vi såg även till att ”kvällsgänget” personligen blev 
informerade om hur stängning skulle gå till. 
 

 
Eftermiddagen dvs 12.00-16.00 var det svårast att få ihop 
aikidokas till, vi var minst 2 personer på mattan men oftast 4 
st. 
På kvällarna hade vi mer aktiva på plats. Fredag kväll 
toppades av en uppvisningsgrupp som Stefan Jansson ordnat.  
 
 

 
 
520 svarta band har knutits på armar! De 
flesta av dessa satt på människor som var 
uppe på mattan och provade på. Vi använde 
även bandet som kom-ihåg för de som pratade 
med oss och var intresserade men som inte 
ville prova på. 
 
 
237 personer lämnade sin e-post för att 
vara med i utlottning av aikidodräkt.  
Alla kommer att få ETT e-post där vinnarna 
presenteras och som innehåller lite info om 
aikido (som en påminnelse…) Vinnarna får 
även e-post med info om hur det skall få sin 
dräkt. 
 
 
 

Erfarenheter 
Erfarenheter och återkoppling har samlats in från de som varit ansvariga de olika dagarna finns 
redovisad i bilaga 5. 
 
Planeringen med att ha prova på pass och stationer var för ambitiös. Vi insåg snabbt att bästa sättet 
var att en eller två aikidokas tog hand om en och upp till 4 personer som ville prova på. Vi använde 
dock det planerade innehållet så att alla fick hälsa i seiza, rulla bakåt och upp till stående och sen 
prova det i en kote gaeshi, prova ikkyo, göra uchi katien nage på en aikidoka och slutligen kasta 2 
aikidokas i futari dori kokyonage. 
De personer som hade mycket vilja och fallenhet fick även prova lite ytterligare varianter.  
 
En incident inträffade som vi uppmärksammades på av en förälder som gjorde ett inlägg på Af 
Facebooksida. Vi följde omedelbart upp med våra deltagare med utgångspunkten att förstå vad som 
hänt och lära av detta (inte leta syndabockar). Vi fick gott stöd av Per-Åke i hanteringen av detta. Se 
bilaga 6. 
Informationshanteringen i social media ökar och blir viktigare och viktigare. Detta kan utvecklas mer 
till nästa gång. Händelsen visade även vikten att klara av mötet med alla oavsett om de är på eller 
bredvid mattan. Det kan stundtals vara mycket intensivt och viktigt att kunna styra tillflödet av 
människor, t.ex. med hjälp av staket.  
 
 



 

Rekommendationer 
Detta är värt att upprepa.  
 
Nu finns ett färdigt upplägg som är återanvändbart. Lägg upp valda delar i verktygslåda. 
 
Det går att göra utan tält MEN vi råder inte över vädret och både värme (sol) och vatten (regn) 
påverkar. Vi upplevdes som proffsiga. 
 
Det finns ett liknade arrangemang i januari MY2015 - Nordens största ungdomsmässa, överväg att 
delta och med svar före 15 september deltar vi (nästan) gratis. 
 
Att tänka på inför nästa gång: 

 Säkerställa att vi har staket. Så att ingen råkar gå in på mattan och krockar. 
 Det bör finnas minst 2 helst fler seniora instruktörer/utövare som kan driva prova på. Det är 

svårt för aikidokas som inte är vana att instruera att hand om folk och skaderisken ökar. 
 Ha dator på plats om man skall samla in e-post adresser. 
 Det var väldigt bra att ha rullande aikidofilm hela tiden (48 timmar) men vi måste ha bättre 

media utrustning, både skärm och ställning. 
 
 

Ett stort tack vill vi till sist rikta till alla deltagare från klubbarna och speciellt till eldsjälarna, ni vet 
vilka ni är. 
 
 

Kristina, Anna och Peter 


