
  

Sammanträde (nr 2/97) med Aikikaikommittén 1997-05-26 

Plats:   Restaurang Röde Orm. Stockholm. 

Närvarande: Urban Aldenklint 

  Kerstin Fredbäck 

  Jan Nevelius, sammankallande 

  Stefan Stenudd  

   

   

1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. 

2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående möte genomlästes. Under punkt 11 ströks uppgiften 
om Takemori senseis gradering i Uppsala i juni 1997. 

3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG   

Ingen åtgärd. 

4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 

- Aikidosektionens Sverigeläger flyttas från september 1997 till påsken 1998. 

- En IT-kommitté, med Ulrik Eklund (e-post: ulrik@irf.se) som sammankallande, 
är utsedd. 

- En seniorkommitté är under utarbetande.  

- Frågan om Cecilia Ralfe-Stelanders kursarvode skall behandlas på nästa HS-
möte. Frågan diskuterades. 

- Taekwondo har utträtt ur SBF. 

5 § EKONOMI 

Aikikaikommitténs ekonomi är god. Det finns pengar att använda för att 
förverkliga goda idéer om sådana dyker upp.  



6 § GRADERINGSLICENSER 

Ingen åtgärd. 

7 § INVAL AV KLUBBAR 

Inga inval sker just nu, men Höganäs Aikidoklubb är rekommenderad för inval. 

8 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 

Även Iwama Ryu har beslutat sälja sina kyu-graderingsdiplom genom förbundet. 

9 §  DOKUMENTATION 

Jan fick i uppdrag att skriva Aikikaikommitténs verksamhetsberättelse för året 
1996/97 och lämna till sektionsordföranden. 

10 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 

Urban redogjorde för arbetet med ett barngraderingssystem. Han visade dels en 
översättning av Hombu Dojos regler för barngraderingar dels ett omfattande 
förslag byggt på Iyasaka Aikidoklubbs regler. Urban fortsätter arbetet med hjälp 
av Jan. 

Vad gäller kyu-graderingar för vuxna har de flesta klubbar lämnat in sina 
system tidigare. Mötet tog del av tidigare insända regler från Högdalens Izanagi 
Aikidoklubb samt Lennart Linders speciella 10-kyu-system. Det noterades att 
nya regler insänts av Shi Shi Shin Kokoro Dojo (Växjö) och Hikari Aikidoklubb 
(Vällingby, Stockholm). Mötet uppdrog åt Urban att studera deras 
överensstämmelse med Aikikais minimikrav. 

11 § DANGRADERINGAR 

De närmast följande tillfällena för dangraderingar i Sverige kommer att vara den 
9 augusti samt i november - båda i samband med läger för Igarashi sensei i 
Stockholm.  

En ansökan om gradering på lägret för Takemori sensei i Uppsala i juni har 
inkommit. Denna ansökan kan dock inte godkännas eftersom Takemori sensei 
oss veterligt inte är shihan samt inte är godkänd av Hombu Dojo att utföra 
dangraderingar på svensk mark.  

Dangradering genom rekommendation kan förekomma i enlighet med Hombu 
Dojos regler. Detta kan dock endast ske om ansökan undertecknats av shidoin 
eller shihan och betingar en högre kostnad än om gradering sker på vanligt vis. 

Mötet diskuterade behov av "helsvenskt" genomförda dangraderingar. Det finns 
flera skäl till detta, exempelvis ovan nämnda problem med den gradering som 



vanligtvis hålls av Nishio sensei, liksom problemet med olika "stilar", där alla 
klubbar och individer inte strikt följer en bestämd "stil". Mötet beslöt att Stefan 
skall skriva till Hombu Dojo och be att Jan Hermansson med stöd av 
graderingskommittén skall få genomföra dangraderingar i Sverige. 

12 § HOMBU DOJO OCH IAF 

Hombu Dojo har höjt priset på dangraderingar. Dessutom kan, om yenen stiger, 
omräkningar till svenska pengar medföra ytterligare prishöjningar. 

13 § REPRESENTATION I SVERIGE 

Stefan har redan träffat Minegishi sensei under hennes besök i Sverige i 
maj/juni. De närmast aktuella gästande internationella tränarna är Tissier 
sensei, Takemori sensei samt Igarashi sensei och Hiroaki Kobayashi sensei. 

14 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 

Aikikaikommittén kommer att finnas närvarande under Moriteru Ueshiba 
senseis besök i Oslo och Lahti/Helsingfors under sommaren. I Finland pågår då 
World Games under vilken Ueshiba sensei kommer att delta i en uppvisning 
tillsammans med bl a en svensk grupp under Jan Hermanssons ledning. 

15 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 

Graderingskommittén beslöt utnämna Jan Lindquist, Manne Niemi och Ellet 
Bjerlemo till fukushidoin samt Thomas von Gegerfelt till shidoin. Frågan om en 
eventuell svensk shihantitel är fryst tills vidare. 

16 § REGISTER OCH DATA 

Jan ansvarar för dangraderingsregistret och förvaltar det i sin Macintosh. Stefan 
ansvarar tills vidare för registret över fukushidoin och shidoin. Säkerhetskopior 
skall finnas. 

17 § AIKIKAITRÄFFEN 

Nästa aikikaiträff ordnas i samband med Aikikais riksläger, se 18 § nedan. 

18 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 

Kristianstad har erbjudit sig att anordna riksläger första helgen i januari 1998. 
Mötet beslöt att bifalla erbjudan.  

19 § ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor förelåg. 

20 § NÄSTA MÖTE 



Jan kallar till nästa möte i september.  

21 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades. 

  

     Vid protokollet:
     

  

  

    
 .......................................................   
  

    Kerstin Fredbäck 
    


