KULLEN KAMPIDROTTSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
MARKNADSFÖRING
Affischer och flygblad
Vi har under året använt s/v flygblad samt de gula
(VT) och röda (HT) A3-affischerna, som har satts upp på
samtliga skolor.
Kuverterade medlemsutskick med vanlig post gjordes
inför vår- samt höstterminsstarterna.
Första numret av den internationella tidningen The
Taido Times, som utges av WTF, anlände under sommaren och delades ut till alla taidoister i föreningen.
Artiklar och annonser
Artikel med bild om föreningen i Nyinflyttad, Höganäs
kommuns tidning till alla nya Höganäsbor, som
distribuerades från maj 2009 (t.o.m. april 2010).
Helsingborgs Dagblad gjorde en intervju med
Hampus Boo, om Japan-resan, VM-deltagandet och
stipendiet., som publicerades 15 juni (12 juni på
hd.se). Ett förtydligande angående vårt medlemsantal
publicerades senare samma vecka.
”Hampus VM-hopp i taido” stor artikel i Lokaltidningen 17 juni, med taidoactionbild på Anders och
Hampus med Kullen i bakgrunden (tack till Sammi
Stjernquist för foto:t!).
HD publicerade en notis om den dubbla Öresundsmästaren Hampus Boo, 20 oktober (19 på hd.se).

Verksamhetsberättelse
2009
Under året hade Kullen Kampidrottsförening 90
medlemmar (80% barn och ungdomar). Två av
ungdomarna från vår första nybörjarstart, i
januari 2003, åkte nu till Japan för att bl.a.
delta på VM i taido ...
STYRELSE
Styrelsen, som valdes på det välbesökta (26 delt.) årsmötet den 24 februari och konstituerades på det
efterföljande styrelsemötet, har bestått av:
Ordförande: Lotta Korths, omvald på ett år.
Sekreterare: Micke Korths, omvald ledamot på två år.
Kassör: Boel Persson Boo, 2008 vald ledamot på två år
Suppleant: Henrik Orwén, nyvald på ett år.
Suppleant: Richard Gustafsson, nyvald på ett år.
Till under året adjungerad ledamot som
juniortaidoansvarig utsågs Henrik Orwén. Richard
Gustafsson var kjj-representant.
Under året har styrelsen haft fyra möten (24
februari, 13 april, 8 augusti och 29 november)
samt ytterligare ett (24 januari 2010) innan årsmötet.
6 januari hölls även ett juniortaidomöte, samt 12
augusti en medlemsutskickskväll.
På årsmötet valdes, utöver styrelsen, även
valberedning: Johan Hansson och Fredrik Karlsson (ordf),
nyvalda på ett år.
Revisor: Ulla Jonéus tackade 11 mars ja till uppdraget.

Internet
Micke Korths har under året uppdaterat kampidrott.se
kontinuerligt. Nyhet: bildgalleriet Kullen kampidrottsbilder (ansvarig: Richard Gustafsson).
Uppvisningar
Peter Hallengren och Richard Gustafsson höll i provapå-träning för ungdomar i kampjujutsu under
Sportlovet, 17 och 19 februari.
Lotta, Micke och Olivia assisterade Malmö Budoklubb med taidouppvisningar under Malmöfestivalen,
14–16 augusti. Ett behov av fler uppvisningar, speciellt
för taidon, har framkommit tydligare under året. Att

Representation
Klubben representerades av Veera Littmarck på
Svenska Budo & Kampsportsförbundets samt Svenska
Taidoförbundets årsmöte i Stockholm, 21 mars. Då
blev STF ett officiellt underförbund till SB&K.
Lotta blev omvald som suppleant i STF.

1(6)

KULLEN KAMPIDROTTSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
TAIDO
Ungdoms- och vuxengruppen tränade tis- och torsdagar kl.18–19.30. Sommarfriträning kl.17–19 onsdagar, 1–29 juli.
Instruktörer har varit Micke (huvudinstr) och Lotta
Korths, assisterade av Hampus Boo och Olivia Rhenström.
Vårtermins- samt nybörjarstart i taido 20 januari.
Höstterminstart 18 augusti, nybörjarstart 25 augusti.

låna in ett demo-team från Göteborg, var en idé som
nämndes.
JUNIORTAIDO
6 januari hölls juniortaidomöte med Anders Selmquist,
Lotta och Micke Korths, Micke Stjernquist samt
tidigare jt-ansvarig Lolo Stjernquist, som lämnade över
till Henrik Orwén.

Kurser & läger
Hampus Boo deltog på taidolandslagsläger i Udevalla 2425 januari, 28 februari–1 mars (Göteborg), 28-29
mars, 19 april samt 9–12 juli. Dessutom hölls en, för
taidolandslaget skräddarsydd, idrottspsykologikurs 19
april (U-a), 17 maj (Gbg) samt 29 juni (U-a).
Lotta var inbjuden som taidoinstruktör på Rikslägret i Svedala, 23–24 maj.
I samband med International Taido Convention i
Hiroshima, 6–10 augusti, deltog Anders Selmquist
och Hampus Boo på seminarier (och Hampus på ett
träningsläger innan), och reste runt Japan efteråt
(besteg Fuji och besökte bl.a. Osaka och Kyoto).
Föreningen stod för resa och boende under ITCevenemanget.
Micke och Lotta var inbjudna som taidoinstruktörer till Fenix Kampsportsläger i Helsingborg, 12
september.

Efter att ha återvänt från Japan, inledde Anders
sina högskolestudier i Växjö. Därför lämnade han över
juniortaidon till föreningens huvudinstruktör, Micke
Korths. Henrik Orwén fortsatte som jt-admin (tack
och lov!)
Vårterminstart, 20 januari. Nybörjarstart veckan
efter. Vid höstterminstarten, 25 augusti, var 23 ivriga
juniorer på plats. Vid nybörjarstarten veckan därpå
erbjöds 7 nya juniorer plats, och gruppen var full.
Träningstiden har varit tisdagar kl.17–18.

Tävling
Hampus Boo och Olivia Rehnström var de mest
tävlingsaktiva medlemmarna under året. Olivia tog
brons i jissen (kamp) 4–3 kyu och Hampus tog guld i
dantai jissen (lagkamp) på Taikeis Öppna Mästerskap i
Uddevalla, 7 mars. Micke utsågs till Bästa domare.
Hampus tog guld i dantai jissen, tillsammans med
Robert Ek, Daniel Andersson och Joakim Frederiksen
på Orustpokalen i Henån, 18 april.
Svenska mästerskapen i taido hölls i Stockholm, 2
maj. Hampus tog silver i dantai jissen. Olivia fick dispens, som grönbälte, och gick in med bra självförtroende och driv mot SM 3:an Agnes Wallberg. Micke var
för första gången matchdomare på SM.

Gradering
Tjugo taidojuniorer visade vad de kunde för Anders
sempai och Micke sensei vid graderingen, som avslutade vårterminen, 2 juni. Henrik och Hampus
sempai assisterade. Karl Bergholtz fick träningspriset
”taido no kokoro”.
I december graderades 25 taidojuniorer för Micke
sensei och Henrik sempai. Hampus sempai assisterade
även denna gång, och vår kassör var på plats och
hjälpte till.
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Cervin, silver i dantai jissen dam och brons i dantai
jissen herr.

Olivia reste själv för att delta i jissentävlingen
Göteborg Open, 30 maj, vilket gav henne bra erfarenhet.
Föredömligt.
Skåne distriktsmästerkap i taido har beslutats att
hållas vartannat år (som förberedelse för de stora
internationella mästerskapen). 14 juni arrangerade vi,
för andra gången DM i Höganäs. Lars Larm, 6 dan
kyoshi, var inbjuden som huvuddomare.

Hampus blev efter hemkomsten från Japan dubbel
Öresundsmästare i taido (hokei och jissen)på Öresund
Taido Open i København, 17 oktober. I startfältet
fanns bland andra landslagskamraten Joakim, från
Malmö, som besegrat Hampus på DM. Nu var
rollerna alltså ombytta. En bra dag och god taidotur
för samtliga 12 taidoister (Hampus Boo, Robin
Cronberg, Henrik Orwén, Sigge Paulsson, Harriet
Rosin, Hillevi Rasmusson, Olivia Rehnström, Joakim
Sundqvist, Ia Wenedikter (studerade och filmade),
Lotta Korths (biträdande domare), Micke Korths
(matchdömande huvuddomare), Neo Korths
(supporter)) från Kullen Kampidrottsförening, som
också tog hem vandringspokalen Bästa Klubb.
Micke var inbjuden som domare till Sensu Dojo
Julcup i Strömstad, 5 december, och licensierades till
B-nivå (matchdomare) efter praktiskt och teoretiskt
slutprov.
Året avslutades 19 december, med Klubbmästerskapskval i taido (och KM i kjj). Alla mötte alla. Sigge
Paulsson gick vidare i hokei och Henrik Orwén i
jissen. Vid vårterminstarten kommer de att möta de
direktseedade, men på denna dag tyvärr saknade,
Hampus och Olivia i finalpooler för att utse en rättvisande klubbmästare i respektive tävlingsgren.

Hans elev, Philip Svensson, var förste tävlande från
Lunds Taidoklubb Reimeikan och tog brons i hokei. I
jissen kneps bronset av Robin Cronberg från Kullen
Kampidrottsförening. Hampus Boo tog silver i både
hokei och jissen och Sverigetvåan Jocke Frederiksen,
från Malmö Taidoklubb Saidaimon, guld. Olivia Rehnström blev dubbel distriktsmästarinna. Hon placerade sig
dessutom totalt 3:a efter att genom alla-möter-allasystemet ha mött samtliga killar (6 matcher). Även i
hokei deltog hon i herrklassen, men räknas
resultatmässigt som bästa dam.
Anders Selmquist och Hampus Boo – två ungdomar som har varit med sedan första nybörjarstarten
i Höganäs 2003, och nu är taidoinstruktörer – deltog
på International Taido Friendship Games. Ingen gick vidare
efter första omgången i hokei, men Hampus fick i alla
fall huvuddomaren Kondo senseis flagga. Båda mötte
japanska svartbälten, även i jissen där Hampus gjorde
en mycket bra match som han var mycket nära att
vinna. I dantai jissen förlorade laget med 3,5 mot 1,5.
Endast Anders vann sin match.

Gradering
7 februari hölls HT08-gradering. Robin Cronberg, Joel
Karlsson, Henrik Orwén, Sigge Paulsson och Joakim
Sundqvist graderades till 5 kyu av Micke Korths sensei.
Micke deltog på Taido Shinsa Education i Göteborg,
22 februari, för licensiering som graderingsförrättare
av Taido Honins Yuetsu Tanaka sensei och Alvar
Hugosson (Micke utsågs officiellt till graderingsförrättare 2009-2011 genom ett e-meddelande från
taido honin 2009-12-12(23)).
Micke sensei graderade Philip Svensson (från Lunds
Taidoklubb Reimeikan) till 6 kyu, lila bälte, Martin
Melovic till 5 kyu, lila bälte, samt Olivia Rehnström till
3 kyu, grönt bälte, 6 juni. Samtliga genomförde teoretiskt
och praktiskt prov (5 hokei i rad samt 3 kobo).

Hampus var uttagen till landslaget och tävlade
även i VM, World Taido Championships, vilket var en
stor upplevelse i sig. Totalt sett gick det bra för
Sverige, som tog två individuella silver genom Anna
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KAMPJUJUTSU
Under 2009 har vi haft 32 medlemmar, som enbart
tränat kampjujutsu. Instruktörer har varit Micke
Korths (huvudinstr), Richard Gustafsson och Peter
Hallengren, med Björn Aldenklev, Peter Bengtsson,
Fredrik Karlsson, Lotta Korths och Magnus Tunklev
som inhoppare. Träningstiden har varit tis- och
torsdag kl.19.45–21.15.
Vårtermin- samt nybörjarstart, 20 januari.
Sommarfriträning 1–29 juli, där vi 22 juli hade en gästtränande från Dynamix ”hombu dojo” i Nacka.
Höstterminstart, 18 augusti, och 23 augusti
premiär för Rille & Peters fyspass, öppet för samtliga
medlemmar över 13 år, söndagar kl.17–19. Detta
kompletterade den vanliga taido/kjj-träningen istället
för den tidigare friträningen på lördagar. Efterhand
fick vi införa ett system med förhandsanmälan via sms
till Richard (Minst tre deltagare, annars meddelas:
inställt. Obs! Ingen träning utan närvaro av de
ansvariga instruktörerna).
Nybörjarstart, 25 augusti.

Micke var på Kampjujutsusommarläger i Åsbro, 12–14
juni, med bl.a. ”Yogui” och Crille sensei.
Micke och Fredrik Karlsson på Varberg Jujutsu
Summer Camp. En intensiv dag, 25 juli, med JJIF
jujutsu, judo, bjj och vågsurfing(!)

Tolv kampjujutsu-utövare (André Zreik, Anton
Magnusson, Bill Dahlberg, Fredrik Karlsson, Johan
Hansson, Marcus Brisendfeldt, Neo Korths, Niklas
Hansson, Peter Hallengren, Richard Gustafsson,
Robert Gustavsson, Robin Jensen) från klubben
deltog, 12 sept, på Fenix Kampsportsläger i Helsingborg.

Kurser & läger
Richard Gustafsson, Peter Hallengren och Micke
Korths på bjj-läger i Svedala, 5 mars, för Marcelo
”Yogui” Santiago sensei, 4 dan bjj.
Anton och Robert följde med Micke Korths till
Kampjujutsu/MMA-lägret i Svedala, 26 september, och
tränade för kampjujutsuns progressive grundare Crille
Andersson.
Bill, Richard och Robert åkte med Micke upp till
Örebro, 10-11 oktober, för att delta på Kampjujutsuläger
m. bl.a. Frank Witte och Yogui sensei (se ovan).
Under Micke, Lotta och Neos besök i Hamburg,
passade Micke på att träna Shooto på Zanshin dojo,
Mendelssohnstr. 15b, 27 oktober. Rekommenderas!
Riksläger i Svedala, 23–24 maj, m. bl.a. Frank Witte,
5 dan DJJV, 4 dan kjj (som han förstås gått sin 20mannakamp för), världsmästare, tvåfaldig europamästare och fjortonfaldig tysk mästare i jujutsu! Till
yrket polis(instruktör), tid. inom insatsstyrkan, och helt
galet bra! Lotta var inbjuden som taidoinstruktör.
Dessutom representerade Micke, Neo, Marie Wigström och Björn Aldenklev Kullen KIF.

Tävlingar
Vår kjj-instruktör, Peter Hallengren, blev svensk mästare
i kickboxning (light contact –79 kg), 23 maj, tävlandes
för Ängelholms Kickboxning.
Bill deltog i den första fullkontaktsjujutsumatchen
någonsin (jfr bjj+kyokushin/knock-down karate, med
lowkicks men utan spark- eller slagtekniker mot huvudet,
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För att kvalificera sig till gradering till högre grad skall
den tränande även ha gått igenom terminens tidigare
graderingar samt, utöver den vanliga träningen i dojon,
ha deltagit på minst ett läger eller en tävling per
termin. Detta är viktigt för utvecklingen, och har också
bidragit till ett större lägerdeltagande ...
På kompletteringsgraderingen, 10 februari, klarade
Daniel Frick och Bill Dahlberg 5 kyu, gult bälte.
Carl-Johan Kokačka graderades 4 juni till 4 kyu,
orange bälte.
Gustav Döhmers var för bra för att inte graderas till
5 kyu, gult bälte, 8 december och får komplettera med
lägerdeltagande i efterhand.
Robert Gustavsson genomgick 15 december en
kämpalik gradering till 3 kyu, grönt bälte.
Richard och Peter var redo för gradering till 2 kyu,
blått bälte, 17 december. Men då Peter inte kunde
komma valde Richard att vänta till vårterminen.

C-nivå) på kampjujutsulägret i Örebro, 10 oktober.
Han gjorde en bra insats i en tuff match mot
muskulöse Goran från Svedala Kampsportförening
som till sist vann på avklapp. Micke deltog i den
första FCJJ-matchen på B-nivå – där han besegrade en
ung kjj-utövande karatesvartbältare.
Terminen avslutades 19 december, med klubbmästerskap i kjj, enligt det nya tävlingssystemet
fullkontaktsjujutsu (se ovan). Det är inte tillståndspliktigt enligt kampsportslagen. 21 matcher! KM-1:a
Fredrik Karlsson, 2 Micke Korths, 3 Björn Aldenklev.
I samband med KM:et delades gymbiljetter ut, som
träningspremie, till Niklas Hansson för vårterminen och
Gustav Döhmers för höstterminen.
Årets budo no kokoro-pris tilldelades Robert
Gustavsson, för ”muntlig marknadsföring ... positiv
träningsenergi ... lägerdeltagande ... och kämpalik
gradering”.
Avslutning på Fuji sushi efter KM:et. Föreningen
bjöd instruerande medlemmar på mat. Sammanlagt var
vi tolv medlemmar.

DOJON & FÖRENINGENS MATERIEL
Dojon har nu verkligen blivit dubbelt så stor, enligt
planerna i samband med ombyggnaden till Höganäs
Sportcenter. De utlovade mattorna kom dock först på
plats efter höstterminens slut. 20, av de totalt 121
mattorna i dojon, köpte föreningen in till Öresund
Taido Open 2008. Det har föreslagits platschefen PerÅke Lang att Höganäs Kultur & Fritid till förmånligt
pris köper dessa mattor av oss.
Lotta Korths har som försäljningsansvarig gjort en
ordinarie beställning från SBI Sport per termin. Info
om detta har funnits på föreningens webbplats.
Richard har kollat priser på thaimittsar hos olika
leverantörer. Lotta kontaktar vår huvudleverantör,
SBI, för att ge dem möjlighet att matcha Jabbs attraktiva priser. Beställning görs så snart bättre förvaringsutrymmen i dojon har ordnats (vilket är planerat i samband med ombyggnaden av Sportcentret).
EKONOMI
2009 hade Kullen Kampidrottsförening totalt 90
medlemmar (39 jt(10♀)/19 taido(7♀)/32 kjj(1♀))
Ekonomin är stabil nog att trygga och stödja en
utveckling av föreningens verksamhet. För detaljerad
information hänvisas till separat redovisning.

Gradering
Graderingarna är fördelade på två veckor, med start på
5 kyu gult bälte. Samtliga närvarande (även de som
inte graderas) går igenom programmet för den aktuella
graden.
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Ekonomiskt nämnvärt är i övrigt att ...
... Den nyvalda styrelsen beslutade att även de
ideellt arbetande instruktörerna, samt styrelsen, skall
betala medlemsavgift (150 kr/år) till föreningen. Detta
som en bekräftelse av självvalt medlemsskap enligt
RF:s rekommendationer.
... Föreningen stod för Anders Selmquists och
Hampus Boos resa och boende under ITC-evenemanget (se ovan) i augusti. Båda sökte, enligt årsmötesvillkoren, även stipendie för resan och Hampus
fick 10 000 kr från Lions. Träning, tävling och
sightseeing dokumenterades för klubben på DVD.
... Deklaration har gjorts, enligt Skatteverkets nya
blankett, och föreningen är fortsatt momsbefriad.
... Ansökan om aktivitetsstöd från RF har gjorts via
IdrottOnline.
... Medlemsavgifter till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, samt dess underförbund Svenska
Taidoförbundet har betalats. Graderingsavgifter till det
senare återstår dock.
Trots egentligen begränsade resurser, vad avser ideell tid för
ledare och funktionärer, har föreningen även 2009 fortsatt
utvecklas. Vi ser fram emot ett än mer spännande 2010!
/Styrelsen, Kullen Kampidrottsförening
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