KULLEN KAMPIDROTTSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
Valberedning: Robert Gustavsson och Lars Jensen (ordf),
nyvalda på ett år.
Revisor: Ulla Jonéus, nyvald på ett år.
Representation
Micke var med på SB&K/Svenska Taidoförbundets
årsmöte i Uddevalla, 6 mars.
På Skånes Budo- & Kampsportsförbunds årsmöte, 7
mars, representerades vår förening av ombudet PerOla Olsson (Malmö Budoklubb).
MARKNADSFÖRING
För att återsamla våra medlemmar har kuverterade
medlemsutskick gjorts inför terminsstarterna.
Affischer och flygblad
Vi har under året använt s/v flygblad samt A3-affischer
i 4-färg, som har satts upp på samtliga skolor vid
vårterminsstarten.
Nya affischer togs fram av Micke, skrevs ut på
Höganäs kommuns repro och sattes upp av medlemmar vid höstterminstarten.
Fotosessioner hölls söndag 5 september, då Staffan
Lycke fotograferade bl.a. Erik och Tova som hamnade
på den nya juniortaidoaffischen, och 21 september, då
Peter Olsson fotograferade Fredrik, Karin och Micke
till (taido &) kjj/mma-affischen.
En bild på taido och kjj från invigningen finns med
i den nya foldern för Höganäs Sportcenter. I samarbete med
dem har vi också nya info-möjligheter på gång ...

Verksamhetsberättelse
2010
Kullen Kampidrottsförening hade 98 medlemmar
under året. Sverigelägret arrangerades i Höganäs
och vi fick besök av en av världens högst graderade taidomästare.
Att c-hallen utökats och vi lyckats engagera
fler juniortaidoföräldrar som ledare gjorde att vi
äntligen kunde dela den stora juniortaidogruppen
i två olika åldersgrupper och ge plats för fler.
Det första svarta bältet i kampjujutsu erövrades genom den legendariska 20-mannakampen
och vi startade officiellt kjj/MMA.

Artiklar och annonser
Artikel med bild om föreningen i Nyinflyttad, Höganäs
kommuns tidning till alla nya Höganäsbor, som distribuerades t.o.m. april 2010.

Styrelse
Styrelsen, som valdes årsmötet den 16 februari och
konstituerades på det efterföljande styrelsemötet, har
bestått av:
Ordförande: Lotta Korths, omvald på ett år.
Sekreterare: Micke Korths, 2009 vald ledamot på två
år, (även huvudinstruktör).
Kassör: Henrik Orwén, nyvald ledamot på två år,
(även jt-admin).
Suppleant: Richard Gustafsson, kjj-representant,
omvald på ett år.
Suppleant: Olivia Rhenström, taidoungdomsrepr.,
nyvald på ett år.
Styrelsen har haft fyra möten; 16 februari, 16 maj,
27 juli och 6 januari. På årsmötet valdes även:

Helsidesreportage i Helsingborgs Dagblad 5 september med två stora taidobilder från Sverigelägret (inför
Öresund Taido Open).
Kullen Kampidrottsförening fanns med i klubbguiden i novembernumret (10) av Fighter Magazine.
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Internet
Micke Korths har under året uppdaterat kampidrott.se
kontinuerligt (arkiv/pressklipp,video/kjj-gradering,
dräkter & annat, instruktörer, juniortaido,
juniorsidorna/bilder, kalendern, kjj/mma, länkar,
medlemmar/dokument, medlemslistor,protokoll,
styrelsen, till minne av Anders Selmquist, träningstider
och verksamhetsberättelse 2009).
Kullen Kampidrottsförening har funnits med i
klubbguiden på fightermag.se sedan slutet på oktober till
januari. Kampidrott.se kan även nås via webbplatserna
för de förbund vi tillhör.

Kurser & läger
13 februari var det juniortaido-kick-off, på laserdome,
med nitton barn och flera föräldrar – en succé och
början på en ny årlig tradition!
Höstterminen startades 5 september med träning
för Kitamura sensei, 8 dan hanshi från Japan, assisterad
av Jansson sensei, 6 dan kyoshi från Stockholm.
Gradering
På vårterminsavslutningen, 1 juni, graderades 19
juniorer av Lotta sensei och Olivia sempai samt Micke
sensei och Henrik sempai. Hampus sempai assisterade
juniorerna, tillsammans med Ib, Janne och Lars.
7 december graderades 24 juniorer (de 3 som inte
kunde vara med, graderas i början av vt 2011) av Lotta
sensei och Henrik sempai samt Micke sensei. Ib, Janne
och Malin assisterade denna gång och allt flöt på bra.

Uppvisningar
Vi behöver göra fler uppvisningar (senaste var 2007).
Speciellt för taidon. Därför inventerade vi uppvisningstillfällen, och tog tillvara på invigningen av Höganäs
Sportcenter 8 januari (Rille, Robban, Peter och Gustaf
visade kampjujutsträning och Micke och Hampus
taido, samt delade ut flygblad till besökarna med Neo).
Bra att vi, som enda kampidrottsförening, var med och
visade vår verksamhet och att vi var glada för vår nya
fina hall.
Däremot gjordes aldrig någon skolturné, uppvisningar på Barnens dag eller i samband med Sverigelägret 4–5 september (men en tävling med bl.a.
landslagsmedlemmar och ett helsidesreportage i HD
(se ovan)).
Vi övar nu mer tengi (akrobatik) på ordinarie
träningstid för att få något mer spektakulärt att visa
upp. Micke har också kollat möjligheten att låna in
uppvisningsteam från Göteborg och Uddevalla.

TAIDO
Ungdoms- och vuxengruppen tränade tis- och torsdagar kl.18–19.30.
Instruktörer har varit Micke (huvudinstr) och Lotta
Korths, assisterade av Joakim Sundqvist.
Vårtermins- samt nybörjarstart i taido 19 januari.
Höstterminstart 17 augusti, nybörjarstart 24 augusti.
Kurser & läger
Henrik var på taido-steg-1-kurs i Malmö, 24 januari.
Hampus var på taido-steg-2-kurs, i Göteborg, 13–14
samt 27–28 februari.

JUNIORTAIDO
Vårterminstart, 26 januari. Nybörjarstart veckan efter.
Vid höstterminstarten, 31 augusti, var 20 ivriga
juniorer på plats. Vid nybörjarstarten veckan därpå
kunde fler nya juniorer erbjudas plats. Träningstiden
har varit tisdagar kl.17–18.
Vi har lyckats få igång fyra taidoföräldrar (utöver
Lotta, Micke och Henrik): Ib Andersen, Janne Möller,
Lars Jensen och Malin Paulsson som jt-instr.assist,
vilket till höstterminen möjliggjorde en uppdelning av
juniorerna i två grupper; 7–9 år / 10–12.

Henrik, Micke, Neo, Olivia, Filip och Vidar var på
Påskläger med Jansson och Tanaka sensei i København 2–4
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april. Där var deltagare från Danmark, Finland,
Nederländerna, (Japan) och Sverige.

Joakim Sundqvist tilldelades budo no kokoro, för att han
”tränat stadigt och visat på god budoanda genom att
kliva fram och ta ansvar som vikarierande och
assisterande instruktör. Bedriften att ta brons på
Öresund Taido Open, i konkurrens med brun- och
svartbälten, är ännu ett tecken på Joakims framsteg”.
Gradering
På det officiella graderingstillfället, 3 juni, graderade
Micke sensei Karl Bergholtz, Hillevi Rasmusson och
Vidar Stelliger till 6 kyu, lila, Martin Melovic, Henrik
Orwén, Sigge Paulsson och Joakim Sundqvist till 4
kyu, grönt, och Olivia Rehnström till 2 kyu, brunt
bälte. Olivia är föreningens första tjej (av eleverna)
som nått brunt bälte.
På det officiella graderingstillfället, 9 december,
graderade Micke sensei Ib, Ida, Janne, Malin, Simon
och Tess till 6 kyu, lila bälte.
Hampus svartbältesgradering, som Micke sensei
ansökte om till STF, blev inte av i samband med
Sverigelägret då Hampus inte var helt kry. Han
studerar nu i Danmark och får göra ett nytt försök när
han kommit igång med taidoträningen igen.

4–5 september arrangerade Svenska Taidoförbundets Veera Littmarck i samarbete med oss Sverigeläger,
med Kitamura (och Jansson) sensei, i Höganäs.
Tävling
Hampus, Micke, Olivia och Vidar var på Taikeis Öppna
Mästerskap i Uddevalla, 6 mars. Hampus tog silver i
dantai jissen (lagkamp) herrar, Olivia blev 4:a i både 3–
4 kyu och rankingklassen i jissen dam. Vidar studerade
och skötte kameran. Micke blev återigen utsedd till
bästa domare.
17 april deltog Hampus på OrustPokalen i Henån,
och tog silver i dantai jissen herrar.
Föreningen hade tyvärr ingen representant på taido
SM i Nynäshamn, 8 maj, då både Hampus och Olivia
fick förhinder.
1 juni var det avslutning av 2009 års klubbmästerskap i taido! Resultatet, efter KM-kvalet 19 december
2009 och de spridda finalmatcherna under vårterminens ordinarie träningstid blev:
hokei (form):
jissen (kamp):
1. Hampus Boo
1. Hampus Boo
2. Sigge Paulsson
2. Olivia Rehnström
3. Olivia Rehnström
3. Henrik Orwén
Inför höstens juniortaidostart hölls träningsdag för
de blivande jt-instruktörsassistenterna, 7 augusti.
I samband med Sverigelägret i Höganäs, hölls
Öresund Taido Open, 4 september. Malmö Budoklubbs
Joel Hedén arrangerade med stöd av Kullen KIF
(Micke och Hampus m.fl.). Joakim Sundqvist, som har
tränat i 2 ½ år i ungdomsgruppen, kom ända till 3:e
plats i både kamp och form, i konkurrens med både
brun- och svartbälten!
Vi hade tyvärr ingen tävlande på Sensu Dojo
Julcup i Strömstad, 4 december, vilket vi hoppats på.
18 december var det avslutning med klubbmästerskap 2010. Alla mötte alla, och resultatet blev ...
hokei:
jissen:
1. Joakim Sundqvist
1. Henrik Orwén
2. Sigge Paulsson
2. Sigge Paulsson
3. Henrik Orwén
3. Joakim Sundqvist

KAMPJUJUTSU / MMA
Under 2010 har vi haft 41 medlemmar, som enbart
tränat kampjujutsu. Instruktören Richard började träna
mer själv i Helsingborg och beslöt sig för att trappa
ned på kjj:n, men ändå hålla 1 pass/vecka på
vårterminen, men nu på måndagar kl.19.30–21.
Föreningen kunde då fortfarande stå för hans lägeroch tävlingskostnader (inkl. reseersättning). Micke höll
i torsdagarna kl.19.30–21 och övriga potentiella
kampjujutsuinstruktörer föreslogs boka upp sig på fler
pass i terminen.
Inför höstterminen tappade Richard lusten att hålla
måndagspassen, så dessa återgick till tisdagar med nya
kjj/thaiboxningsinstruktören Karin Andersson. Karin är en
nyinflyttad ung lärare som har tränat en hel del thai- &
kickboxning. Detta möjliggjorde ett stående spår för
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de potentiella kjj-nybörjare som inte ville brottas med
en gång. Detta skulle kunna locka fler tjejer och även
vara ett intressantare alternativ för EnergyBoxgruppen. (EnergyBox hölls fram t.o.m. vårterminen
parallellt med taidon på tisdagar, som kommunal
friskvårdsaktivitet i Lottas egenföretagsregi. Till hösten
erbjöds istället deltagarna att övergå till föreningens
kjj/thaiboxning). Medlemmarna har varit mycket
nöjda med vårt nytillskott.
Micke instruerar kjj/mma på torsdagar, med Björn,
Fredrik, Robban och, från HT, André som back-up
vid ev. förhinder. Richard har gästat vid flera tillfällen.
I och med den officiella lanseringen av MMA
enligt kampjujutsuns och Dynamix koncept, beslöt
styrelsen att ansöka om medlemskap i Svenska Mixed
Martial Arts Förbundet (SMMAF), för att kunna
registrera de medlemmar som tränar för att tävla i den
nystartade amatör-MMA-ligan.

Kjj-höstläger i Örebro, 9–10 oktober, med Gunnar
Blomkvist, 2-faldig EM-1:a i bjj, och WTKA-VM 1:an
i kickboxning, Jens Nykvist. Från Kullen KIF deltog
André Fryxell, Björn Aldenklev, Karin Andersson och
Micke Korths.
Karin på MMA-läger för tjejer i Linköping, 4–5
december, med bl.a. Hanna Sillén.
4–5 december hölls Julläger med svartbältesgradering i kampjujutsu, Örebro (se nedan).

Kurser & läger
Adem, Fredrik, Micke, Peter B, Peter H, Robert,
Richard och Sanel var 7 februari på kjj/MMA-träning
med Crille sensei som gästade Svedala.
29–30 maj var det Riksläger i Svedala med Alain
Sailly (newaza), Marcelo ”Yogui” Santiago (bjj), Johan
Pettersson (kobudo) och Crille Andersson (kjj). Under
lägrets första dag hölls bl.a. den första turneringen i
fullkontaktsjujutsu (se nedan) där Micke deltog. Andra
lägerdagen deltog André Fryxell, Richard Gustafsson,
Peter Hallengren och Fredrik Karlsson.
P.g.a. knäskada blev det inget kjj-sommarläger
(med svartbältesgradering) i Åsbro för Micke.
Sommargästträning, 13 juli, med Silvio Kurzawa,
svartbälte i tysk förbundsjujutsu, boxningstränare och
polis från Chemnitz.

Tävlingar
Under Riksläger i Svedala första dag, 29 maj, hölls bl.a.
den första turneringen i fullkontaktsjujutsu. Kullen representerades av Micke Korths. I första matchen
besegrade Micke ett kemposvartbälte från Landskrona
men skadade dock inre sidoligamenten i knät efter ett
av denne, inte illvilligt men klantigt, utfört brottarkast.
Micke lindade knät, fortsatte matchen och vann på
avklapp (motståndaren fick ge upp efter ett halslås).
P.g.a skadan fick han dock avbryta nästa match.
8 december var det terminsavslut med klubbmästerskap i kampjujutsu/mma (fcjj). Alla mötte alla, och
resultatet blev ...
1. Micke Korths
2. Fredrik Karlsson
3. Lukas Südow
Efter KM:et bjöd föreningen de närvarande femton
medlemmarna på middag på japansk restaurang (Tokio
sushi) och bildspel från årets aktiviteter. Tack till
André Fryxell och Henrik Orwén som tog upp
anmälningar och bokade. Därefter bastu och
vinterbad(!) – en ny tradition initierad av André.
Gradering
Peter Hallengren och Richard Gustafsson genomgick
till sist, 29 mars, graderingen till 2 kyu, blått bälte.
Adem Saran och André Fryxell graderades 7 juni
till 5 kyu, gult, och André Zreik till 4 kyu, orange bälte.
9 december graderades Benjamin, Edi, Louise och
Lucas till 5 kyu, gult, och 14 december André Fryxell
till 4 kyu, orange bälte.

MMA-instruktörskurs, 31 juli–1 augusti, i Nacka.
Dynamix Fighting Sports, som föreningen också
tillhör, är ett av de team som är auktoriserade av
Svenska Mixed Martial Arts Förbundet att hålla
instruktörsutbildningar. Micke är nu även licensierad
mma-instruktör.
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sporthallschefen, då behovet inte nått fram via den
personal som har varit i tjänst vid tidigare tillfällen.
2 september hade Henrik och Micke ett möte med
Sportcenterchefen, Per-Åke Lang, om C-hallen.
Enligt e-post och möte (ovan) kommer vi att få
hyresfritt för juniortiderna ht10+vt11.
Vi har, enligt önskemål, fått två nya materielskåp
och en gemensam musikanläggning. Henrik har epostat en lista på ytterligare lokalutvecklingsönskemål
och -åtgärder till sportcenterchefen.
En arkiv-hårddisk har köpts in för att säkerhetskopiera föreningens dokument.
Våra affischtavlor med tidningsurklipp 70x100cm
återfanns i förrådsrummet i dojon. Kolla efter lämpligt
ställe att sätta upp dem.
Lotta gjorde VT-beställningen från SBI Sport 2
mars och HT-beställningen 30 september.
EKONOMI
2010 hade Kullen Kampidrottsförening totalt 98
medlemmar (34 jt(6♀)/23 taido(10♀)/41 kjj(4♀))
Ekonomin är stabil nog att trygga och stödja en
utveckling av föreningens verksamhet. För detaljerad
information hänvisas till separat redovisning.
Ansökan om aktivitetsstöd från RF har gjorts innan
15 augusti respektive februari. Henrik sammanställde
juniorernas närvarolistor. Micke kollade övriga listor
och rapporterade in via IdrottOnline.
Micke har deklarerat för föreningen (efter 2009 års
deklaration är föreningen fortsatt momsbefriad).
Graderingsavgifterna till Svenska Taidoförbundet för
2009 samt vt 2010 har betalats. Enligt ordföranden i
STF:s graderingskommitté ska graderingarna f.n.
rapporteras och betalas in efter varje termin.
Graderingarna ht 2010 har rapporterats in till Svenska
Taidoförbundet. Nu inväntar vi, enligt de nya
ekonomiska rutinerna, en faktura via SB&K.
Till minne av Anders Selmquist, en av taidopionjärerna
i Höganäs (se minnesskrift på kampidrott.se) beslöt
styrelsen, med Jerry och Marita Selmquists
godkännande, att grunda ett stipendium för kreativa,
prosocialt aktiva, taidoungdomar i Sverige att
användas till kulturellt utbyte med Japan. Lotta kollar
upp stipendieregler, men en summa på 10 000 kr
(motsvarande en flygbiljett till Japan) att delas ut
vartannat år, med start augusti 2011 (ett år efter
Anders alltför tidiga bortång) föreslogs.

Efter att ha videodokumenterat kampjujutsuns
grund- och självförsvarsprogram (tillsammans med
Fredrik Karlsson i Kullen), genomgick Micke Korths
sin 20-mannakamp för det svarta bältet, mot bl.a.
Europamästare i jujutsu och knockdown-karate,
landslagsmän och svartbälten i kampjujutsu, i Örebros
oktagon, 4 december.
DOJON & FÖRENINGENS MATERIEL
Dojon har nu blivit dubbelt så stor i samband med
ombyggnaden till Höganäs Sportcenter. Mattorna (de
tjugo tatami som vi tidigare köpt in har fakturerats
Höganäs Sportcenter), en fast ram kring mattytan, ny
belysning, speglar och anslagstavla är nu på plats i
dojon. De dubbla matchytorna gör hallen till den
största taidodojon i Sverige.
Sedan har vi tyvärr vid flera tillfällen fått bryta
juniortaidon för att sanera mattan från glassplitter och
vassa rester efter elarbeten på mattan. Hög skaderisk,
då vi på tisdagar har upp till 30 barn som springer
omkring barfota på mattan! Inte godtagbara
städrutiner, som bör justeras till att utföras efter ev.
hantverksarbeten och dessutom kompletteras med en
extra koll, och vid behov städning, utförd av
personalen inför kvällspassen. Henrik och Lotta har
vid varje tillfälle påpekat detta för personalen, och
Henrik har även mejlat sporthallschefen, som lovar
kompensation (enligt e-post 2010-05-05).
Henrik kommer att börja felanmäla via e-post till

Trots egentligen begränsade resurser, vad avser ideell tid för
ledare och funktionärer, har föreningen även 2010 fortsatt
utvecklas. Vi ser fram emot ett än mer spännande 2011!
/Styrelsen, Kullen Kampidrottsförening
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