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Verksamhetsberättelse 
2005 

Ett utvecklingens år… 
 
STYRELSE 
På årsmötet den 26 februari 2005 valdes styrelsen, som 
sedan konstituerades vid första styrelsemötet den 5 
mars 2005, revisorer samt valberedning. 

Styrelsen har bestått av: 
Lotta Korths, ordförande – vår eminente ordförande 
omvaldes på 1 år 
Louise Stjernquist, sekreterare – nyvald administrativ 
ledamot på 2 år 
Micke Korths, kassör – av årsmötet 2004 vald 
ekonomisk ledamot på 2 år 
Hampus Boo, suppleant – nyvald på 1 år 
Dina Krivokapa, suppleant – nyvald på 1 år 

Revisorer: 
Ulf Karlsson och Lars Sjödahl – omvaldes på 1 år 

Valberedning: 
Micke Stjernquist och Micke Andersson – Stjernquist 
valdes som ordförande i valberedningen på 1 år. 
Andersson avgick i november p.g.a. jordenruntresa 
 
Representation 
Under årets gång har vår förening blivit representerad i 
olika sammanhang, vid olika tillfällen. 

På Svenska Budo & Kampsportsförbundets, 
Skånes Budo & Kampsportsförbunds samt Svenska 
Taidoförbundets årsmöten har föreningen valt att 
representeras via ombud.  

För att vara med och skapa en positiv förenings-
anda och inte bli förbisedda i kommunen har vi 
försökt att medverka på så många möten som möjligt 
på lokal nivå. 

Den 10 mars var det föreningsträff på biblioteket i 
Höganäs. Lotta Korths representerade vår förening. 

Sporthallsmöte 1: Inför höstterminen skulle nya tider 
i C-hallen förhandlas fram och den 16 juni var det 
dags för första mötet. Tyvärr var inte alla berörda 
parter närvarande och gjorde att tiderna inte kunde 
fastställas. Brandsäkerhet, dojons ansvar och dusch-
tider dryftades. 

Sporthallsmöte 2: 22 juni samlades åter representan-
ter för de olika föreningarna i C-hallen för att fastställa 
de nya träningstiderna (se respektive aktivitet) som 
skulle komma att gälla fram till sommaren 2006.  

Kultur & fritidsförvaltningen: Inför kommunens 
projekt att bygga ett sportcentra i Höganäs har flera 
olika kontakter tagits. Kommunen har skickat en enkät 
som Lotta fyllt i angående föreningslivet i Höganäs. Vi 
har rapporterat in minsta och optimala antalet timmar 
vi har behov av i C-hallen samt önskemål om nya 
tatami (mattor).  
 
MARKNADSFÖRING 
Inför vårterminen 2005 marknadsfördes både taido och 
den nya tilldragelsen juniortaido samt kampjujutsu. Via 
affischer, flygblad, uppvisningar, annonser och artiklar 
genomfördes en grundlig marknadsföring som utföll 
väl. Enkätsvar, som sammanställts av Lolo Stjernquist 
och granskats av Lotta Korths, visade att affischer och 
uppvisningar var dominerande för hur folk hittade till 
oss. Vid höstterminsstarten gjordes även ett brev-
utskick till juniorerna. 

Resultatet har blivit att föreningen vuxit från 43 
medlemmar 2004, då 75% av antalet var barn och 
ungdomar under 20 år, till 84 medlemmar 2005 – en 
ökning med 95 %. 67 medlemmar, d v s 80 %, är barn 
och ungdomar under 20 år. 
 
Affischer och flygblad 
Kopieringen av s/v affischer i A4- och A3-format samt 
flygblad till både terminsstarter, läger och tävlingar, blev 
sponsrad av Höganäs-plåtslagaren AB. 

En fotosession hölls 13 augusti för de nya 4-färgs-
affischerna till höstterminsstarten och Öresunds-
mästerskapen. Adam, Fredrik, Hampus, Matilda, 
Micke A, Micke K och My var modeller. Johan Fritzell 
ställde upp ideellt med professionell digitalfoto-
utrustning. Tryckningen av 4-färgsaffischerna till ÖM 
sponsrades av Höganäs AB. Micke Korths tog fram 
original. 
 
Tidningar och TV (!) 
En artikel om juniortaido utkom i Lokaltidningen i 
samband med starten i januari 2005. I samma tidning 
hade vi även med en annons. 
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Kampjujutsulägret resulterade i en stor artikel i 
Helsingborgs Dagblad (+nätupplagan) 14 februari om 
kampjujutsu med bra text och en stor bild. 

Vid terminsstarterna har föreningens aktiviteter 
funnits med i HD:s idag-spalt.      

Lokaltidningen Höganäs gjorde en artikel efter VM 
med rubriken ”VM-brons i taido för Lotta och Micke”. 
Den gick ut till samtliga hushåll i Höganäs 24 augusti, 
lagom till terminsstarten. 

I Z-TVs kampidrottsmagasin, Rallarsving, avsnitt 5-
2005 (sändes ursprungligen fredag 29 april), som 
handlade om taido, syntes några av våra medlemmar 
på Taikeis Öppna Mästerskap i Uddevalla. 
 
Internet 
Klubbens egen hemsida, kampidrott.se,  har under året 
vuxit i takt med föreningen. Stort tack till webb-
ansvarig, Micke Korths, för hans engagemang. Förutom 
forum, bild, filmarkiv, pressklipp och massor med 
information finns också en egen avdelning för 
juniortaido och kampjujutsu. Foto från tävlingar och 
evenemang växer ständigt i antal. Väldigt många 
föräldrar, aktiva och blivande budokas hämtar 
information på webbplatsen som är en bra plattform 
för informationsspridning.  

E-postutskick har gjorts i samband med läger och 
tävlingar förutom övrig marknadsföring. 
 
Uppvisningar 
Uppvisning på Strandfesten, i samband med skolstarten, 
26 augusti blev en lyckad tillställning som lockade en 
hel del nya medlemmar. 

Vid två tillfällen har taido funnits med i skolornas 
aktiviteter på friluftsdagar och ”prova-på-dagar”. 
Bruksskolan och Lerbergsskolan erbjöd sina elever i 
årskurs 4–6 juniortaido. Här bör nämnas att den 
sistnämnda skolan, trots begränsad budget, valde att 
behålla taidon på programmet p.g.a. stor efterfrågan. 
 

JUNIORTAIDO 
Den 18 januari var det premiär för juniortaido i klubbens 
egen regi. Lolo och Micke Stjernquist tog ansvar för 

juniorträningen och har under året haft två fulla 
grupper, d.v.s. 60 barn där 46 graderade sig. 
 Träningstiden har varit tisdagar, kl. 17.00–18.00. 

Glädjande var att inför höstterminsstarten kom 23 
av de 24 graderade tillbaka. Under hösten provade 
totalt 18 nya juniorer på taido men då gruppen snabbt 
blev full fick vi hänvisa flera barn till vårterminsstarten 
2006. 
 
Gradering 
7 juni var det dags för den första juniortaidograderingen. 
Klubbens första kull av egna juniorer (24 barn) 
graderades av Micke sensei till 12 mon blått bälte och 
gjorde det bra. 

6 december graderades 15 juniorer till 11 mon och 
7 juniorer till 12 mon. Priset taido no kokoro (junior-
upplagan) tilldelades Magnus Gustavsson Fäldt med 
motiveringen ”Alltid närvarande, kämpar sitt yttersta samt 
visar stort taidohjärta”. 
 
Kurser & läger 
3–4 september hölls Svenska Taidoförbundets 
juniortaidoinstruktörskurs i Höganäs. 12 nya juniortaido-
instruktörer, varav flera från vår klubb, diplomerades. 
 
TAIDO 
Träningstiderna har under terminen varit måndagar 
och torsdagar, kl. 18.30–20.00 nyb/forts 
samt lördagar, kl. 13.30–15.30 forts (friträning). 

Under sommaren hade föreningen sommarträning 
som förberedelse till taido-VM och Vänskaps-
mästerskapen.  
 
Tävling 
Under 2005 tävlade klubbens medlemmar vid 6 till-
fällen och detta resulterade, förutom erfarenhet och 
vänskap som är det viktigaste, i 6 guld, 9 silver och 10 
brons. Flera fjärdeplatser erövrades också. Klubben 
var representerad vid Taikeis Öppna Mästerskap, 
Uddevalla, med så många som 12 tävlande, 
Orustpokalen, Henån, Svenska Mästerskapen i taido, 
Göteborg, där 8 taidokas från Kullen deltog, 
International Friendship Games (IFG) samt World Taido 
Championship (taido-VM) som arrangerades under 
International Taido Convention (ITC) i Göteborg. 
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Nämnas bör att Matilda Grahm vann grönbältes-
klassen i jissen vid IFG samt att Micke och Lotta 
Korths tog VM-brons i lagkamp (herrar resp. damer). 

Matilda tar emot guldmedaljen. Seiken Shukumines dotter, Yoriko Kudo, samt en av hans 
äldsta vänner (genseiryu-karatemästare från Okinawa) var prisutdelare. 

Kullen Kampidrottsförening stod som värd när det 
andra, årliga, Öresundsmästerskapen skulle gå av 
stapeln. Inför tävlingen hölls en funktionärsträff den 24 
september i sim & sporthallens café. En bra samling 
där medlemmar och anhöriga åtog sig olika ansvars-
områden och affischer delades ut för uppsättning. 

1 oktober kl.13, på klubbens 3-års-jubileum, 
startade så Öresundsmästerskapen – en tävling öppen för 
taidoutövare upp till, men inte med, svart bälte. Inför 
fullsatta läktare tävlade 39 taidokas i form, kamp och 
skapad kamp. I år var tävlingen även öppen för 
taidoutövare utanför Öresundsområdet och ändå tog 
Kullen KIF sin andra inteckning i vandringspokalen för 
bästa klubb. Tävlingens mål – att så många som 
möjligt får så mycket erfarenhet som möjligt – 
uppnåddes med råge!  

Kullen KIF tog 3 guld, 2 silver samt behöll vandringpokalen. 
Stort tack till alla anhöriga, juniorer och andra icke-

tävlande medlemmar som hjälpte till som funktionärer – vi hade 
aldrig klarat det utan er! Tack också till alla tävlande som 
hjälpte till både före och efter sin tävlingsinsats! 

Den 8 december hölls det tredje Klubbmästerskapet 
följt av terminsavslutning för taido. Resultatet blev 
som följer: 
HOKEI:    JISSEN: 
1. My Håkansson  1. Micke Stjernquist 
2. Claus Hansen  2. Samuel Edelstråle 
3. Matilda Grahm  3. Matilda Grahm 
 
TAIDO NO KOKORO: 
Lolo Stjernquist – som ”fått hela familjen att träna taido och 
tillsammans med sin man startat juniortaido i föreningen, där 

hon dessutom är sekreterare. Louise kreativitet och energi är ett 
lysande exempel på god taidoanda ”. 

Avhälsning vid Klubbmästerskapet 18/12-05 
 
Gradering 
12 juni: Gradering och terminsavslutning, taido. Sju 
ungdomar och fyra vuxna graderade sig i graderna 6 
kyu lila bälte, 5 kyu lila bälte, 4 kyu grönt bälte och 3 
kyu grönt bälte. Graderingsförrättare var Ulf Karlsson 
sensei, 4 dan renshi. 

25 juli: Provgradering. Lotta gick igenom en hård 
prövning inför svartbältesgraderingen vid ITC, 5 augusti. 
Då graderades Lotta till shodan (1 dan) av Itayama 
sensei, 8 dan hanshi, och Micke till yondan (4 dan) 
renshi av Doi sensei, 8 dan hanshi. 
 
Kurser & läger 
Flera av våra medlemmar har utökat sin kunskap i 
taido genom att medverka vid olika läger och kurser. 
Klubben var representerad vid: 
• Landslagsträffar och läger 
• Eutai:s påskläger i København 
• Kristi himmelsfärds-läger i Malmö 
• Taidoseminarier i samband med VM 
• Domarseminarie & C-domarkurs 
• Taido steg-1-kurs 

Våra instruktörer har också gästtränat i Malmö och 
København. 
 
KAMPJUJUTSU 
Under höstterminen ökade vi till två pass i veckan och 
tog även in nybörjare. Under terminen tränade 19 
personer kampjujutsu och det är en bra kärna att 
bygga på. 

Träningstiden har varit måndagar och torsdagar, 
kl. 20.00–21.30. 
 
Kurser & läger 
12–13 februari, arrangerade Kullen Kampidrotts-
förening ett läger med kampjujutsuns grundare, Christer 
Andersson från Örebro. 

Föreningens huvudinstruktör har också gästtränat i 
Uddevalla med Gunnar Blomkvist sempai samt varit på 
kampjujutsuläger i Örebro med Alain Sailly, 6 dan kyoshi 
från Frankrike. 
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Gradering 
15 juni var det Gradering och terminsavslutning i 
kampjujutsu. Fyra av föreningens kampjujutsu-
pionjärer – Fredrik Karlsson, Mikael Möller, Per 
Johansson och Teddy Nilsson – kämpade sig igenom 
en och en halv timmes gradering till 5 kyu, gult bälte. 

19 december: Gradering, kampjujutsu. 6 tappra kämpar 
graderades till 5 och 4 kyu. 
 
DOJON & FÖRENINGENS MATERIEL 
Föreningen var först i Sverige med den nya helvita 
juniortaidodräkten, framtagen tillsammans med SBI 
Sport, som ett billigare alternativ för de yngre. 

2 dubbla sparkspadar, ett enkelt videoredigeringsprogram 
samt 200 tygmärken (Ø 65 mm) med klubbens symbol 
till dräkt etc. har köpts in. 

Inför Öresundsmästerskapen togs ett snabbt (!) 
beslut och vi fick mattor till en komplett matchyta. Vi 
tackar sporthallschefen för detta! 
 

EKONOMI 
Klubben har under året utvecklats mycket och i takt 
med det gör även ekonomin det. För detaljerad 
information hänvisas här till separat redovisning.  
 
Sponsorer 
AG’s, Eric Ruuth Kulturhus, Johan Fritzell, Höganäs AB, 
Höganäs-Plåtslagaren, Höganäs Vandrarhem och 
Kullagymnasiet har sponsrat föreningen på olika sätt. 

Micke har lagt upp en sponsorsida på 
kampidrott.se med länkar till företagens webbplatser. 
Där syns även våra samarbetspartners.  
 
Med facit i hand har år 2005 varit ett utvecklingens år.  

Med önskan om ett lika gott 2006,  
 
 
 
Styrelsen, Kullen Kampidrottsförening 


