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 Micke Korths (t.h.) möter Christoffer Romland, från Stockholm,  
 på väg mot SM-guldet. (foto: Andreas Thorn) 

 
Verksamhetsberättelse 

2006 
 
Under detta kämpandets år tog föreningens 
huvudinstruktör SM-guld i taidokamp, en 
annan instruktör rankades tvåa bland Sveriges 
damer, vår första elev blev uttagen som landslags-
aspirant och kampjujutsun deltog med framgång 
på Swedish Open. Ändå var det en helt annan 
kämpe som gjorde sig förtjänt av priset ”budo no 
kokoro” vid årets slut … 
 
STYRELSE 
På årsmötet den 25 februari 2006 valdes styrelsen, 
revisorer samt valberedning. Styrelsen konstituerades 
vid första styrelsemötet som hölls efter årsmötet 
samma dag: 
Ordförande: Lotta Korths, omvald på ett år. 
Sekreterare: Louise Stjernquist, av årsmötet 2005 vald på två år. 
Kassör: Boel Persson Boo, nyvald på två år 
Suppleant: Micke Korths, nyvald på ett år. 
Suppleant: Hampus Boo, omvald på ett år. 
Valberedning: Magnus Gustavsson Fäldt och Gustaf 
Sawelin (ordf), nyvalda på ett år. 
Revisorer: Ulf Karlsson och Lars Sjödahl, omvalda på ett år. 
 

Representation 
Liksom tidigare år har Kullen kampidrottsförening 
bidragit till utvecklingen av kommunens förenings-
verksamhet. I samband med projektet ”Höganäs 
sportcenter” som planeras att starta under 2007 har 
representanter från styrelsen pratat med arkitekten och 
på andra sätt gjort föreningens röst hörd. Detta har för 
kampidrotterna lett till att en utökning av C-hallen till 
ursprunglig storlek fanns med i planen som presen-
terades i maj. Även pressen hörde då av sig för en 
kommentar från föreningen. Vad som händer återstår 
att se. 

På ett sporthallsmöte 6 juli, där Kullen Kampidrotts-
förening företräddes av ordförande Lotta Korths och 
sekreterare Louise Stjernquist, fastslog den nya sport-
hallschefen Anders Christiansen att kommunens 
prioriteringsordning gäller och vår ansökan om nya 
träningstider gick igenom utan justeringar. 

Från och med höstterminen 2006 kunde vi därför 
till sist samla all vår ordinarie verksamhet på två dagar 
i veckan. Bra för klubbkänslan, då vi fick se mer av 
varandra, och praktiskt för våra instruktörer (som 
arbetar helt ideellt).  
 På Svenska Taidoförbundets årsmöte 11 mars i Udde-
valla representerades Kullen Kampidrottsförening av 
Micke Korths. 

På Svenska Budo & Kampsportsförbundets samt 
Skånes Budo & Kampsportsförbunds årsmöten valde 
föreningen att representeras via ombud. 
 
MARKNADSFÖRING 
Under 2006 marknadsfördes föreningens olika 
aktiviteter på sedvanligt vis, vilket resulterade i totalt 
85 medlemmar under året. 82 % av medlemmarna är 
barn eller ungdomar (t.o.m. 20 år). 
 
Affischer och flygblad 
En ny omgång av affischer sponsrades genom Karl-
Henry ”Kalle” Boo av Höganäs AB och sattes upp 
runt om i kommunen inför vårterminsstarten 2006. 
 Helt nya 4-färgs affischer togs fram av Micke Korths 
och trycktes inför höstterminsstarten. Även dessa 
sattes upp på strategiska platser i kommunen. 
 Nya Flygblad skrevs ut till Sporthallen både vår- 
och hösttermin. 
 Inför höstterminsstarten gjordes ett utskick till alla i 
föreningen, med de nya tiderna etc. 
 
Tidningar och TV (!) 
Vi annonserade i Lokaltidningen, 25 januari samt 9 
augusti, för taido och kampjujutsu. En stor kompen-
sationsannons infördes också 13 september. Vid 
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nybörjarstarterna har vi också funnits med i HD:s 
idag-spalt på Höganässidorna. 
 Artikel i Lokaltidningen Höganäs, samt Helsingborgs-
upplagan 22 mars, med en stor bild på taido inför 
Fighter Extreme galan med rubriken ”Erkända fighters 
och en cool inramning” 
 Artikel i HD 7 maj, med bl.a. vår förenings 
kommentar om det planerade sporthallsbygget. 
 Lolo skickade efter SM en pressrelease vilket gav 
två tidningsartiklar. En notis i HD 9 maj ”Kampsport-
are vann SM-guld” med bild samt en mindre artikel i 
Lokaltidningen Höganäs 10 maj med en riktigt bra bild 
på taidokamp (tack till Andreas Thorn!). 

Artikel i Lokaltidningen Höganäs 11 oktober, med 
bild på jujutsukamp från Swedish Open (tack till Ulf 
Silfverström!), med rubriken ”Pokaler till Kullens 
färska kämpar”. 
 Fighter Extreme-galan sändes på Viasat Sport 3, 
men på andra datum än i tablån varpå vi inte kunnat 
arkivera någon officiell inspelning. 

29 april visades ett inslag i SVT sportspegeln från 
taido-SM där bland annat My och Matilda syntes.  
 
Internet 
Föreningens egen webbplats, kampidrott.se, har 
uppdaterats regelbundet under vårterminen. 

Inför höstterminen skapade Anders Selmqvist två 
nya medlemsforum (ett eget för juniortaidon).  

På grund av webbansvarigs studier uppdateras 
hemsidan enligt planerna i mindre omfattning från och 
med september 2006. Fortfarande finns dock en hel 
del tidlöst intressant info, bilder och videoklipp som 
ger den stadiga strömmen av besökare möjlighet att 
bilda sig en uppfattning om taido och kampjujutsu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppvisningar 
Lotta och Micke Korths representerade svensk taido 
tillsammans med Veera Littmarck, Daniel Andersson, 
Kristian Ojala och Andreas Hultenmo på Fighter 
Extreme 5-galan i Helsingborg 25 mars. 

 26 april var Lotta på Sportgymnasiet i Helsingborg 
och gästinstruerade taido. 
 13–14 maj var det Riksläger i Svedala. Micke var 
inbjuden som gästinstruktör i taido. På söndagen 
instruerade även Lotta. 
 25 augusti hade föreningen uppvisning på Strandfesten 
i Höganäs med både taido (Adam och Micke) och 
kampjujutsu (Lotta, Micke, Peter och Fredrik). 
 
JUNIORTAIDO 
Under 2006 fortsatte barnen att strömma till och ett 
kösystem var tvunget att tillämpas. Föreningen hade 
fulla grupper både vår- och hösttermin. Ett gott tecken 
på ett stort och ihållande intresse för en bra verksamhet. 

Vårterminen avslutades med tengiträning 13 juni, 
med Adam och Peter som frivoltsvirtuoser. 

Träningstiderna har under hösten varit tisdagar 
kl.17.15–18.15. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gradering 
I slutet av vårterminen erövrade 20, och 12 december 
27, juniortaidoka olika mongrader. Vissa elever 
graderades nu för fjärde gången! 
 Priset ”taido no kokoro” tilldelades Robin 
Cronberg med motiveringen ”för att självständigt ha klivit 
fram och vuxit till gruppens naturliga ledare”. 
 
TAIDO 
Träningstiderna har under hösten varit tisdagar samt 
torsdagar kl.18.30–20.00, med en extra friträning för 
fortsättningsgruppen på lördagar kl.11–13. 
 
Kurser & läger 
23 februari hölls en träningsdag med bl.a. taido för alla 
medlemmar. 
 Adam Bogren, Matilda Grahm och My Håkansson 
hade taido som Specialidrott A på Kullagymnasiet i 
samarbete med föreningen. Kursen avslutades 6 maj.
 Under Kristi himmelsfärdshelgen, 25–28 maj, var 
våra instruktörer på taidoläger i Malmö.  
 Micke, som under Taikeis Öppna Mästerskap 
licensierades till C-domare, har varit på domarseminarie i 
samband med SM. 
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 Lotta Korths, som varit landslagsmedlem sedan 
tidigare, och Adam, som blivit uttagen som 
landslagsaspirant under året, har medverkat på fyra 
landslagsläger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävling 
Föreningen var representerad med flera deltagare vid 
Taikeis Öppna Mästerskap i Uddevalla, Orustpokalen i 
Henån, Svenska Mästerskapen i Strömstad och Øresunds-
mesterskaben i København. Detta resulterade, förutom 
erfarenhet och vänskap som är det viktigaste, i 3 guld, 
8 silver och 6 brons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 16 december avslutades terminen med det 
årliga Klubbmästerskapet. Resultatet blev som följer: 
HOKEI:    JISSEN: 
1. Hampus Boo   1. Hampus Boo 
2. Anders Selmquist 2. Lolo Stjernquist 
3. Micke Stjernquist 3. Micke Stjernquist 

Priset ”budo no kokoro” tilldelades Micke 
Stjernquist, som ”visat på sann budoanda genom att mål-
medvetet kämpa sig tillbaka på mycket kort tid efter en svår 
knäskada, hålla igång juniorverksamheten och vid årets slut 
genomföra en dubbelgradering”. 
 
Gradering 
18 st kyu-graderingar har utförts av Micke Korths, 4 
dan renshi, för Mikael Jansson, 6 dan kyoshi, efter VM 
2005 och under 2006. Bland dessa kan särskilt nämnas 
föreningens första brunbältesgraderingar. Adam Bogren, 
Hampus Boo, Sebastian Hansen och Anders 

Selmquist, som samtliga gick upp till 2 kyu brunt bälte, 
har tränat sedan föreningens första nybörjarstart, 
januari 2003. 
 
KAMPJUJUTSU 
Träningstiden har varit måndagar och torsdagar, 
kl. 20.15–21.45. 
 
Kurser & läger 
23 februari hölls en träningsdag med bl.a. kampjujutsu 
för alla medlemmar. 
 13–14 maj var Mikael Selmquist, Peter Hallengren, 
Micke och Lotta Korths på Riksläger i Svedala, med 
bl.a. kampjujutsu för grundaren Christer Andersson. 
 Förutom Mikael S var ovanstående medlemmar 
även på kampjujutsuns sommarläger 2–4 juni i Åsbro, 
där Marie och Peter även graderade sig. 
 27 och 29 juli var Micke på kampjujutsuläger i 
Uddevalla, tillsammans med Christian Eschmann. 
 29 augusti höll Lotta och Micke självförsvars-
seminarier på Jonstorpsskolan, och gjorde samtidigt 
reklam för kampjujutsu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävlingar 
Efter att ha börjat åka på läger (se ovan) var flera 
elever intresserade av att börja tävla och anmäldes 
därför till Swedish Open i Helsingborg 1 oktober.  
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Jujutsuns etablerade tävlingssystem är förvisso mer 
begränsat än kampjujutsuns vanliga frikampssparring, 
men innebar ändå en rolig och utvecklande utmaning. 
Förutom en brons- och två silverpokaler plockade vi 
hem en hel del erfarenhet – vilket var huvudsyftet. 

Nytt för i år var även att kampjujutsun hade egen 
tävling under klubbmästerskapen 16 december. 
Resultatet blev: 
1. Fredrik Karlsson 
2. Peter Hallengren 
3. Niklas Silfverström 
 
Gradering 
Under året tränade 22 personer kampjujutsu. 6 grade-
rades den 3 samt 12 juni och 4 den 14 december. 
 
DOJON & FÖRENINGENS MATERIEL 
Flera roliga saker har införskaffats för förbättrad 
träning, laganda och administration: 

En laserskrivare till kassören, för beständiga 
verifikationsutskrifter som skall arkiveras. 

En klubbflagga (1,5 x 1 m) att tas med och sättas 
upp när vi tävlar runt om i landet. 

Kjj-ryggmärken inför Swedish Open, samt två par 
lånehandskar och -benskydd för de som provar den 
vanliga kampjujutsuträningen. 

Våra stora mittsar kompletterades med ytterligare 
tre (nu totalt 13) och till sist kom även vår efter-
längtade tjockmatta, för voltträning och annat. Högt 
uppskattad av alla medlemmar, framförallt juniorerna. 
 
EKONOMI 
Föreningen har utvecklats även detta år, bokföringen 
är balanserad och ekonomin ser ljus ut. För detaljerad 
information hänvisas här till separat redovisning. 

Sponsorer: Höganäs AB, Höganäs-Plåtslagaren 
AB. Samarbetspartners: Eric Ruuth Kulturhus, 
Höganäs Kultur & Fritid, Höganäs Sim- & Sporthall 

Vi ser fram emot ett lika spännande 2007. 
 

Styrelsen, Kullen Kampidrottsförening 
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