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Jubileumskrönika  

Judoklubben Budo 50 år 1961 - 2011 
 

 

Inledning - Judoklubben Budo 50 år 
av Roland Fällberg, Ordförande Judoklubben Budo 

 

Det är med stolthet och glädje som vi kan summera 50 år med Judoklubben Budo, vilken 

fantastisk resa det har varit! Jag har "bara" varit med på 25 av åren men när man som i år 

börjar titta tillbaka på det som har varit så upptäcker man hela tiden nya spännande händelser 

som klubben har uppnått eller varit med om. Jag har under detta jubileumsår talat med och 

intervjuat många personer med "koppling" till Judoklubben Budo. Alla talar om klubben med 

glädje och stolthet.   

 

Det är många personer som JK Budo har att tacka för sina 50 år, jag kommer att nämna några 

av dem i den här krönikan men som ni säkert förstår skulle listan ha kunnat göras mycket 

längre. Jag vill till exempel lyfta fram Lars Bäcklund eller Lasse som vi oftast säger på 

klubben, denne outtröttlige eldsjäl som har verkat i Budo i 25 år på olika positioner i klubben, 

mestadels som sekreterare men alltid aktiv och hjälpsam i alla sammanhang. Han har varit ett 

klokt och bra stöd för många då de har börjat i styrelsen. För ca 19 år sedan slutade Lasses 

son Jon med Judo men Lasse stannade kvar, vilket vi på Budo är mycket tacksamma för idag. 

Läs om Lasses fantastiska resa med Budo i kapitel 5.  

 

En annan färgstark person som har haft stor betydelse för Budos utveckling och i mitt 

styrelsearbete de senaste 10 åren är Malin Mällo, vår mycket noggranna och väldigt kunniga 

kassör på Budo de senaste 12 åren. Hon har ständigt arbetat för att förbättra och förenkla vår 

ekonomiska administration. I mina ögon har hon blivit en förebild i föreningen om hur vi 

skall sköta vår ekonomi. Trots sin noggrannhet så har hon aldrig haft skrattet långt bort och 

har varit drivande vid fest och kalas. Malins "Balansräkning" hittar ni i kapitel 6. 

 

Den person eller tränare som har betytt mest för mig och många fler på tävlingsmattan är 

Peter Martin. Under många år instruerade Peter en stor grupp på Budo i teknik, kondition och 

”vinnarskalle" eller "Fighting spirit" som Peter själv skulle ha sagt. Det är framgångsrika 

tävlingsår som vi har Peter att tacka för men inte bara bra resultat på mattan utan väldigt 

mycket roligt som vi hade tillsammans. Jag skulle kunna sitta en hel kväll och berätta om 

Peters humoristiska upptåg och tokigheter, jag tänker då på resor, läger, tävlingar, 

utbildningar, fester, osv. Jag kan än i dag träffa personer som träffat Peter under den här 

perioden och som har anekdoter att berätta, t.ex. sprang jag på en person inom SISU för ett 

tag sedan och han frågade: Har Budo kvar den där rolige Engelsmannen som var så högljudd? 

Jag skattade och svarade: Jodå, han är kvar och han hörs lika "bra" fortfarande. Peter har 

under de senaste 10 åren ägnat mycket tid åt Kata och gjort en internationell karriär inom 

Judo. Läs om Peters "segertåg" inom Kata och som ordförande i Svenska Judoförbundets 

Riksgraderingskommitté i Kapitel 7.    

 

En annan färgstark person i Budo som jag vill nämna är Leif Carlsson. Jag träffade Leif för 

första gången som ungdom i tävlingsgruppen. Trots att Leif var ganska många år äldre än mig 

och jag hade ganska många mer kilo än Leif så "bjöd" Leif på en god match på mattan. Leif är 

mycket kunnig inom judo och har alltid något att lära ut men främst av allt så är han rolig och 

har alltid en historia att berätta. En av Leifs historier är så bra att den måste tas med i vår 
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krönika: - Leifs fribrottningsmatch mot "Svarta Masken". Detaljerna får ni läsa mer om i 

kapitel 8 men den är ett bra bevis på att Leif är totalt orädd och aldrig ger sig. 

 

Ni hittar ett antal äldre intressanta artiklar från den fina tidningen "Judosport" i kapitel 9. Den 

första artikeln beskriver Judoklubben Budo som "en klubb med färg", mycket rolig läsning. 

Den andra och tredje är från jubileumsåret 1971, då Budo fyllde 10 år. Man firade genom att 

ställa upp med två lag i Lag-SM och Budo gjorde det som ingen annan gjort, man tog hem 

både guldet och silvret. Läs mer om Budos bragd 1971 i artiklarna.   

 

För att ge oss ytterligare en tillbakablick till innan Budo fanns så har jag lagt med bilder från 

tiden på judoklubben Hie-Gou (Arvid Lindmansgatan på Hisingen). Bilderna har jag fått låna 

av fotografen Kurt Durewall och de är tagna någon gång i slutet av 1950-talet. Kurt är inte 

bara fotograf utan har varit med och utvecklat judon i Göteborg tillsammans med Kalle och de 

andra "originalen". Här hittar ni även andra gamla bilder från lokaler där Budo tidigare 

huserat. Mycket spännande, stort tack för hjälpen Kurt! 

 

Vem kan då bäst berätta om Judoklubben Budos tidiga år och hur klubben grundades?  

Jo, självklart är det grundaren själv, Karl Wöst. Läs hans egna ord i kapitel 2, den här 

berättelsen skrev Kalle till Göteborgs Judoförbunds 40-års Jubileum och vi har fått låna den 

av Göteborgs Judoförbund, stort tack! Här kan vi detaljerat läsa om hur judon startade i 

Sverige och i Göteborg, en fantastisk berättelse! En sak som jag har funderat på, om inte 

Kalle hade hittat just den här GT:n på utedasset 1955, hade han ändå hittat till Judon? Hade 

Judoklubben Budo bildats ändå? Jag tror att våra liv ibland styrs av tillfälligheter och just den 

här dagen var det "tänkt" att Kalle skulle hitta tidningen med annonsen om att börja träna 

judo. 

 

Då agendorna i vardagens skola eller arbete fylls, kan föreningslivet än mer kännas som ett 

viktigt inslag. En plats där gammal och ung kan få träna eller bara vara delaktig i det praktiska 

i att driva en förening. Kamratskapet och klubbkänslan är det som knyter oss starkast samman 

och gör att ingen hamnar utanför. På Budo har vi engagerade eldsjälar som bidrar till denna 

utveckling, men genom att vi ständigt blir fler som engagerar sig så bidrar vi alla till att vår 

klubb kommer att stå stark även i framtiden. 

 

Klubbens inriktning har varit och kommer fortsättningsvis vara en klubb för alla, en klubb 

som skall engagera och uppmuntra judokas att träna för tävling eller bara träna för sitt eget 

kunnande. Det finns en plats för alla, även om man bara vill vara delaktig i att förbättra vår 

dojo eller vara ledare på våra läger. 

 

Med god förhoppning om 50 kommande roliga och aktiva judoår! 

 

Hisings Backa 2011-10-01 

 

Roland Fällberg 

Ordförande 
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Kapitel 1 - Korta fakta om Judoklubben Budo 
 

 Grundades: 1:e oktober 1961  

Följande medverkande då klubben grundades: Karl Wöst, Stig Linder, Hans och 

Krister Norberg, Bo Kärfstedt, Sven-Olof Rönnqvist, Robert Bäckström, Knut Olsson, 

Dirk van Hoewijk och Rolf Johansson 

 Lokaler klubben har huserat i sedan starten: Gymnastiksalarna på Aschebergs- och 

Landalaskolorna (1961), Änggatan 5 (1963), Bältgatan (1972), Gamla Lillhagsvägen 

128 (1976 och nuvarande lokal) 

 Ordförande sedan starten 1961: 

 1961 – 1965   Karl Wöst 

 1966 – 1967   Dirk van Hoewijk 

 1968 – 1974   Karl Wöst 

 1975 – 1976   Stig Linder 

 1977    Freddie Fritzon 

 1978    Stig Linder 

 1979 – 1980   Freddie Fritzon 

 1981 – 1982   Karl Wöst 

 1983 – 1984   Stig Bohlin 

 1985    Ove Lindqvist 

 1986 – 1988   Karl Wöst 

 1989    Stig Bohlin 

 1990    Karl Wöst 

 1991 – 1999   Peter Martin 

 1999 – 2005  Thomas Källberg 

 2006 –   Roland Fällberg 

 Hedersmedlemmar: 

Karl Wöst 

Ingemar "Ingo" Johansson 

Sixten Ekström 

Peter Martin 

 Medlemmar idag, 2011: ca 230 st 
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Kapitel 2 - Början på Judoepoken i Göteborg / Sverige  
av: Karl Wöst  

   

  

Sveriges första judoklubb låg i en källare i ett bostadshus på Arvid Lindmansgatan 22 A i 

Göteborg. 

 

Jag kom i kontakt med judo på följande sätt: 

I september 1955 kom jag som bagare från Tyskland till Göteborg med fast anställning hos 

Olof Asklunds Ångbageri AB. Genom jobbet fick jag en liten lya på Övre Husargatan 13 med 

dass i trappuppgången. Någon hade glömt tidningen GT på dasset, så när jag skulle uträtta 

mina behov hittade jag en artikel om judo i denna tidning. Mina språkkunskaper efter endast 

2-3 månader i landet var begränsade, men jag fick i alla fall fram att det fanns en judoklubb på 

Arvid Lindmansgatan och att en österrikare vid namn Bruno Adler höll i trådarna. Jag 

kontaktade Bruno brevledes och endast några dagar senare dök han upp i min lya. Så blev jag 

medlem i J.K. HIE-GOU utan att ha en aning om vad detta skulle betyda eller innebära för 

resten av mitt liv. Året var 1955, och jag fyllde 21 år. 

 

Dansken Freddie Jensen 4 Dan från Randers som vi skulle få mycket utbyte med under 

senare hälften av 50-talet, hade som valspråk: en Sport- en Skole- et Broderskap. Att han hade 

rätt i sitt valspråk begrep jag först många år senare. 

J.K. HIE-GOU´s medlemsantal ökade relativt snabbt. Detta tack vare många uppvisningar 

som vi gjorde bl.a. på Sjömanshuset, Tyska Klubben, Exercishuset, Danspalatset Vågen, 

Amundön, Chalmers, Askimsbadet etc. 

Några namn från begynnelsen som bör nämnas är förutom Bruno Adler, Dirk van Hoewijk, 

Rolf Johansson, Attila Meszaros, Karl-Erik Jörgensen, Kurt Durewall, Georg Percenic (ägare 

till den första Grillbaren på Östra Larmgatan i Göteborg (Grill George), Gunilla Persson, Stig 

Linder, tvillingarna Hans och Krister Norberg, Bo Andersson (Kärfstedt) m.fl. 

  

Genom Brunos kontakter med Holland besökte fyra personligheter från klubben Ken-Am-

Ju i Haarlem oss i Göteborg. Judolegenden Dr. G.F.M. Schutte (populärt kallad OPA), John 

Bluming, Ces van Elk och Wim Giesberg. Under dessa veckolånga besök, med träning varje 

dag, lärde vi så mycket judo att det var svårt att smälta. Ordet Randori hade vi inget som helst 

begrepp om, ända tills vi fick en praktisk förklaring från våra Holländska gäster.  
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Opa Schutte förklarar en ne-waza teknik.  

I bakgrunden syns t.v .Gunvor Löf och Kerstin Carlsson. Foto: Kurt Durevall 

 Deras vistelse hos oss avslutades med en uppvisning i Exercishuset på Heden. Tatamin var en 

lånad brottarmatta, så man ramlade relativt mjukt (vi hade ju lärt oss ”Ukemi” på en betydligt 

hårdare matta). Jag kommer ihåg vilken skillnad i Randori det fanns mellan Bluming 

tungviktare, van Elk lättungviktare och Giesberg welterviktare (Obs! det fanns inga 

viktklasser inom judo på den tiden). Jag med mina 60 kg blev alltså kastdocka, men jag fick 

idel lovord av Opa Schutte.  

  
Uppvisning på Tyska Klubben i Örgryte 1957.Gunilla Persson kastar Karl Wöst. I bakrunden Dirk Hoewijk, Ulf 

Johansson och Karl Erik Jörgensen, alla medlemmar i JK Hie Gou. Foto: Kurt Durevall 

 

Redan 1956 fick vi genom Opa Schutte kontakt med Freddie Jensen i Randers, vilket innebar 

att vi i Göteborg ofta åkte över med gamla goa Sessanlinjen. Första resan till Randers skedde 

med Brunos gamla Cheva. Rolf Johansson, Ingmar Lindahl, Bruno och jag. Halvvägs i 

Danmark började bilen koka. Lindahl som var lägst graderad fick i uppdrag att hämta vatten 

från närmaste bondgård, vilket han lyckades med. Jensen besökte oss ett flertal gånger med 

sina adepter under senare hälften av 50-talet, bl.a. var han vår gäst vid inofficiella SM- 

tävlingarna på cirkus i Göteborg 1959. 

När J.K. Budo hade bildats 1961 åkte Bo Kärfstedt, Hans och Krister Norberg och jag till 

Randers för sista gången skulle det visa sig. Vi hamnade i Randers på lördag eftermiddag och 
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vår värd hade samlat ihop ett gäng på c:a 10-15 svartbälten som vi fick möta var och en av 

oss, d.v.s. danskarna fick fyra matcher vardera och vi fick mellan 10 – 15. Vi spöade rubbet 

och blev lite förvånade över hur smidigt det funkade. Men på söndagen hade han ett helt nytt 

och färskt gäng på mattan. Vi gjorde processen kort även med dom och åkte hem med stort 

självförtroende. Faktum var att vi hade mera erfarenhet av internationell judo genom Sensei 

Kenshiro Abbe 8:e Dan från London. Genom en student från Cambridge, Richard Lock, 1:a 

Kyu som vistades och tränade med oss på J.K. Hie-Gou i slutet av 50-talet fick vi kontakt 

med Kenshiro Abbe.  

 
Randori med Kenshiro Abbe 1958 på JK Hie Gou, Arvid Lindmansgatan. I bakrunden skymtar Dirk van 

Hoewijk. Foto: :från Karl Wöst 
 

Kenshiro Abbe besökte Göteborg ett flertal gånger. Höjdpunkter under vistelserna var en 

uppvisning på VÅGEN (ett dåvarande dansställe på Järntorget) som resulterade i ett uppsving 

av medlemsantalet i Hie-Gou och intresset för sporten i allmänhet. 

1961 vid Abbe´s sista besök i Sverige var han instruktör på Sveriges första träningsläger i 

Åmål. 

Den 11 september 1959 arrangerades ett inofficiellt SM på cirkus i Göteborg. Dessförinnan 

hade det bildats Svenska Amatörers Judo Organisation (SAJO) som stod som arrangör. 

Ordförande i denna organisation blev Bertil von Sydow.  
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Chalmers JK 1957. Lokal Kårhuset. Längst t.v.  

Tibor Kertez och Seth Moberg.      

Foto: Kurt Durevall 

 
Inspirationen att bilda ett förbund kom från Holland där det fanns ett förbund med namn 

NAJA (Nederlands Amatör Judo Association). Eftersom judo inte var ansluten till 

Riksidrottsförbundet kunde man inte bli medlem i Europeiska Judo Unionen. Således blev 

SAJO 1960 SJF (Svenska Judo Förbundet) och 1963 blev Förbundet officiellt medlem i 

E.J.U. och I.J.F. 

 

I Göteborg bedrevs judo på Chalmers, hos Polisen och inom Kriminalvården 

Härlanda/Skogome. Göteborgs J.K. bildades på initiativ av Kurt Durevall den 17/5 1961. J.K. 

Budo bildades året efter av ett gäng från J.K. Hie-Gou. Durevall tog också initiativ till 

bildandet av Göteborgs Judo Allians 1963. Två poliser, Erik Ljungkvist och Ronny Fingren, 

blev valda såsom ordförande respektive sekreterare. 

Alliansen tog flera initiativ till tävlingar och träningsläger. Ett av dem hölls i Hindås 1964 

med deltagare från hela landet. Walter Pielage och Anton Geels hade kommit till Sverige och 

bidrog till det stora deltagarantalet. Den första uppvisningen inom judosporten gjordes i 

Exercishuset i samband med Holländarnas besök i Göteborg. Den andra skedde på Vågen 

med Kenshiro Abbe, som då besökte oss för andra gången. Hans uppvisningar i judo, Kendo 

och Aikido var fantastiska. Danspalatset Vågen var fullsatt. T.o.m. tungviktsmästaren i 

boxning ”Ingmar Johansson” tog sig tid att besöka uppvisningen.  

 

Uppvisningsdelen i Kendo gjordes med Richard Lock som Abbés Uke och med äkta 

samuraivapen. Jag vill minnas att vi hade vissa problem med att få vapnen och Abbé genom 

tullen i Göteborgs hamn. Han hade kommit med båten ”Saga” från England där Bruno och 

Richard mötte honom. Hur passagen lyckades har fallit i glömska, men det skulle inte 

förvånat mig om tullkriminalare funnits bland publiken på Vågen.  

 
Uppvisning i självförsvar i Mässhallen av Bruno Adler och Karl Wöst 1958. Foto: Kurt Durewal. 
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1957 gjorde Bo Andersson(Kärfstedt) en tripp till Oslo och tränade där med bl.a. Torkel Sauer 

och Atle Lundsrud på Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Vi skapade kontakt och hade många 

utbyten både på tävlings- och träningsnivå. Genom norrmännen kom en fransman vid namn 

Robert Marchant 4 Dan att besöka oss på J.K. Hie-Gou.  

Genom Robert Marchant, som bodde i Paris, kom jag i kontakt med dåvarande ordförande i 

Europeiska Judo Unionen, Andre Ertel. Detta resulterade i att Sverige blev invald i E.J.U. och 

I.J.F år 1963. 

 

Min vistelse i Paris 1961 i december var för mig en milstolpe i min judokarriär. Jag 

träffade min vän Richard Lock från England under VM-tävlingen, som för övrigt vanns av 

Anton Geesing från Holland. Med benägen hjälp av Robert Marchant och Claude Souriard 

kunde jag stanna en hel månad i Paris. Jag tränade på olika klubbar och på Racing Club de 

France fanns Shozo Awazu 6 Dan som tränare och VM-laget från Korea. En av lagets 

giganter var Han Ho San (sedermera förbundstränare i Västtyskland). Mina nyförvärvade 

kunskaper under en månad i Paris kom naturligtvis också mina klubbkompisar i Göteborg 

tillgodo. Det mest positiva var att internationella kontakter betydde mycket för svensk judos 

utveckling. Så kom Mahito Ohgo 4 Dan genom Marja Nilssons vistelse i Österrike till 

Göteborg. Mahito var elev av Matsumoto san från Tenri Universitetet i Japan. Hans 

pedagogiska kunskaper smittade av sig på många judokas i hela landet. Han skrev en lärobok 

på tyska ”Judo Metodik und Grundlagen” vilken fabricerades bildmässigt på Redbergsgården. 

Stellan Holst var Uke till Mahito och Kurre Durevall plåtade. Även Wolfgang Hoffmans bok 

plåtades av Kurre på Redbergsgården.  

 

 
Match mellan Bruno Adler och Karl Wöst vid första inofficiella SM på Cirkus i Gbg 1959. Domare är Kenshiro 

Abbe 8. Dan. Foto: Kurt Durevall  

 

Mycket mer skulle kunna skrivas om händelserna under 50-60 talets Göteborgs Judo 

Allians/Förbund. Förutom de som redan är nämnda är Rinus Elzer, som kom från Holland 

mycket minnesvärd. 
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Tony Waagenar, Wim Buchel, Ge Koning är också några Holländare som besökte Göteborg 

under denna tid. 

Japanen Hichachi Kato ej att förglömma. Han kom till oss via Stockholm och Stig Arne 

Bäckström och jag tog hand om honom under tiden i Göteborg.  

 

Slutsatsen efter dryga 40 år inom Alliansen/G.J.F. bör i korthet betraktas som fruktbärande. 

Utan det arbete som utfördes av verkliga entusiaster under dom första två decennierna i 

Göteborgs judohistoria skulle dagens situation inte vara densamma. 

Jag ser med stolthet tillbaka till den tiden det började i Göteborg. 

 

Jag säger som Edith Piaf sjöng på 50-talet: 

Non, je ne regrette rien. 

 

  

JK Budo på Änggatan 5 i mitten av 60-talet.  

Foto: från Karl Wöst 
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Kapitel 3 - Styrelsesammansättning de senaste 10 åren 
 

2001       

Ordförande   Thomas Källberg 

Ledamöter (6st.): 

Vice ordförande  Roland Fällberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Thorbjörn Steen 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Benjamin Sivertsson 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Mikael Rehngren 

    Fredrik Mällo 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Patrik Bärdne 

Revisorsuppleanter  Henrik Säverström  

    Krister Kling 

 

2002 

Ordförande   Thomas Källberg 

Ledamöter (6st.): 

Vice ordförande  Roland Fällberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Thorbjörn Steen 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Benjamin Sivertsson 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Mikael Rehngren 

    Fredrik Mällo 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Patrik Bärdne 

Revisorsuppleanter  Henrik Säverström  

    Krister Kling 

 

2003 

Ordförande   Thomas Källberg 

Ledamöter (6st.): 

Vice ordförande  Roland Fällberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Thorbjörn Steen 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Benjamin Sivertsson 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Mikael Rehngren 

    Fredrik Mällo 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Patrik Bärdne 
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Revisorsuppleanter  Henrik Säverström  

    Krister Kling 

 

2004: 

Ordförande   Thomas Källberg 

Ledamöter (6st.): 

Vice ordförande  Roland Fällberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Thorbjörn Steen 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Mikael Rehngren 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Fredrik Mällo 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Patrik Bärdne 

Revisorsuppleanter  Henrik Säverström  

    Krister Kling 

 

2005 

Ordförande   Thomas Källberg 

Ledamöter (6st.): 

Vice ordförande  Roland Fällberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Thorbjörn Steen 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Fredrik Mällo 

    Patrik Bärdne 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    David Hedkvist 

Revisorsuppleanter  Björn Capretti  

    Anna Hallberg 

 

2006 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  Thomas Källberg 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Hampus Dahlqvist 

    Kenny Kling 

    Patrik Bärdne 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Fredrik Mällo 

    Björn Capretti 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    David Hedkvist 
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Revisorsuppleanter  Thorbjörn Steen  

    Anna Josefsson 

 

2007 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  David Hedkvist 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Björn Capretti 

    Kenny Kling 

    Patrik Bärdne 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Fredrik Mällo 

    Anna Josefsson 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Thomas Källberg 

Revisorsuppleanter  Dennis Norén 

    Niklas Goude 

 

2008 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  David Hedkvist 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Björn Capretti 

    Kenny Kling 

    Viktor Ansund 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Anna Josefsson 

 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Thomas Källberg 

Revisorsuppleanter  Dennis Norén 

    Niklas Goude 

 

2009 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  David Hedkvist 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Björn Capretti 

    Kenny Kling 

    Viktor Ansund 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Anna Josefsson 

    Dennis Norén 

Revisorer   Lars Bäcklund 
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    Thomas Källberg 

Revisorsuppleanter  Malin Hedström 

    Johan Aronsson 

 

2010 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  David Hedkvist 

Kassör    Malin Mällo 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   Björn Capretti 

    Kenny Kling 

    Viktor Ansund 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Anna Josefsson 

    Dennis Norén 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Thomas Källberg 

Revisorsuppleanter  Malin Hedström 

    Isabelle Bengtsson 

 

2011 

Ordförande   Roland Fällberg 

Ledamöter (6 st): 

Vice ordförande  Thomas Källberg 

Kassör    Björn Capretti 

Sekreterare   Mikael Rehngren 

Ledamöter   David Hedkvist 

    Kenny Kling 

    Viktor Ansund 

Suppleanter   Ronny Fällberg 

    Johan Aronsson 

    Johan Källström 

Revisorer   Lars Bäcklund 

    Malin Hedström 

Revisorsuppleanter  Dennis Norén 

    Kristoffer Pettersson 

 

 

Kapitel 4 - Vad har hänt på Budo sedan 40-års jubileet?  
Nedan kan ni hitta små och stora händelser som har hänt de senaste tio åren, 2001 - 2011.  

 

2001 

 På Senior-SM i Borås kommer Kenny Kling på tredje plats. 

 Fredrik Steen blev uttagen till distriktslaget. Den 20 oktober är det riksmästerskap för 

distriktslag i Frövi. 

 Från och med nu kommer vår kassör Malin Mällo att betala klubbens räkningar via 

Internet. Ett steg in i dataåldern för Budo. 

 Frågan om att bygga en bastu i klubben lyftes upp igen i styrelsen. Frågan hade 

diskuterats många gånger innan. 
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 40-års Jubileums fantastiska fest gick av stapeln den 27:e oktober 2001. Det blev en 

mycket rolig och uppskattad tillställning.  

 Budo ställer upp i Lag SM. Tävlingen ger många bra matcher men tyvärr ingen medalj 

  
 

2002: 

 Under Pingst-helgen anordnades ett vårläger för Barn- och ungdomsgrupperna. Detta 

år på Stenungögården, 31/5 – 2/6. Över 70 barn och ungdomar tog chansen att deltaga. 

När vi samlades var vädret lite småruskigt och de gamla militärtälten såg inte så 

lockande ut. Det blev uppställning och inräkning på en lerig och blöt gräsplan. Många 

barn och föräldrar såg väl lite tveksamma ut men vår ordförande såg troligtvis så 

övertygande ut att alla snällt stannade kvar. Dagen efter blev det högsommar och det 

blev både sol och bad. Ett väl genomfört läger med ett stort TACK till ledare och de 

aktiva som ställde upp med bra kamratskap och gott humör. 

 Resa till Island för Thomas Källberg, Hampus Dahlqvist och Kenny Kling 

genomfördes 10 – 13 december. Efter den uppskattade Kata-kursen i Göteborg påsken 

2001 under ledning av Iura Sensei, Kodokan 7:e Dan, som är bosatt i Reijkavik på 

Island, åkte en grupp under ledning av Peter Martin och därmed riksgraderings 

kommittén (RGK) till Island för en fortbildnings kurs i Kata.  
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Övre raden Fr.Vä.: Peter Martin (Budo), Thomas Källberg (Budo), Omar Asgeirsson (Hunnebo), Olle 

Edeklev , Hampus Dahlqvist (Budo), Jan Björkman (Enighet), Tommy Selgren (Gävle) Nedre Raden 

Fr.Vä.: Yoshihiko IURA, Kenny Kling (Budo), John Forselius (GJK) 

 Anna Hallberg kom 2:a på Ungdoms-SM. 

 Senior-SM i Halmstad:  

Emma Bogren 3:a och Roland Fällberg 5:a 

 Junior-SM: 

Emma Bogren 2:a  

 Kenny Kling informerade Budo om en lagtävling i Kiel. Vi skickade bara herrlaget, 

men även damlaget följde med för att se och lära. Med många fina matcher och goda 

resultat blev tävlingen en stor succé. 

 
 

 Bastubygget 

Bastubygget har nu äntligen kommit igång. I mellandagarna satte "Fällbergarna" första 

”spadtaget” för bygget som sedan har rullat på. Vi hoppas på en invigningsceremoni 

och det första bastubadet inom ett par månader. 

 Säsongsavslutningen hölls i vår klubblokal med den traditionella julfesten. Även detta 

år kom det många föräldrar och barn. I dojon hölls en judouppvisning av 

Tävlingsgruppen under ledning av Kenny Kling. Vid prisutdelningen erhöll Roland 

Fällberg Björn Engbergs Memorial Trofé” för sina insatser under tävlingssäsongen. 

Emma Bogren "Karl Wöst´s Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på 

tävlingsmattan. Nils-Erik Israels vandringspokal för stora insatser för judosporten och 

klubben tilldelades Patrik Bärdne."Peter Martins Trofé" för ”Best Fighting Spirit”, 

delades ut till David Hedqvist . 

 Lag-SM gick i Göteborg och Budo ställde upp med två lag. Att nämna är att vårt 

damlag tog sin första medalj i lag-SM och därmed Budo´s historiskt första damlags-

medalj någonsin 
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.  

 

  
 

2003 

 Under Pingsthelgen anordnades ett vårläger för Barn- och Ungdomsgrupperna. Detta år i 

Hunnebostrand med ett 70-tal deltagare. Årets tema var sjörövarjakten som blev mycket 

lyckad enligt såväl gammal som ung. Eftersom vi befann oss i Hunnebostrand så hade vi 

självklart ett utbyte med deras fantastiska judoklubb på orten, där vi tillsammans utövade 

judo på dansbanan. (Mattor hade vi förstås utlagda också.) Efter två dagar med ett flertal 

sjörövarlekar och många judo- och andra träningspass så bar det hem till Göteborg igen och 

det verkade inte som att någon var vaken på bussen. 

 Under året har Thomas Källberg hållit i Instruktör Bas 1-utbildning för 12 entusiastiska 

blivande såväl som redan etablerade ledare på Budo. 

 Fortbildning ungdomsjudo i Örebro, Patrik Bärdne och Emma Bogren deltog i en mycket 

lyckad Instruktör bas 2-utbildning. 

 Kenny Kling rapporterade att två kurser i mental träning hade genomförts med ett mycket 

lyckat resultat, 15 medlemmar är det nu som känner att det mentala psyket är starkt men 

med extra träning går det att förbättra. 
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 Vi har nu ett nytt utseende på vår hemsida, ett beslut togs tidigt på året om att förändra vår 

hemsida och att aktivt medverka till hemsidans levande form. Detta är nu genomfört tack 

vare vår eldsjäl Patrik Bärdne, han har lagt ner mycket tid på att forma hemsidan till något 

som lever och har en framtida utvecklings potential. Adressen för den som vill vara 

uppdaterad är: www.jkbudo.se 

 Vi hade Öppet Hus Backa folkhälsodag. Den 20 september hade vi öppet hus för alla som 

ville se den gamla skolan som utvecklats till en judoklubb. Intresset var ganska svalt men 

ett antal besökare vågade sig dock in i huset ändå. Kenny Kling var den som tog hand om 

besökarna. Via diverse anslag beskrev Kenny livligt om historien kring denna gamla skola. 

De som ville träna judo fick även prova på detta, några medlemmar hade lånat ut sina gamla 

judogis och vi hade tränare på judomattan som instruerade. 

 Junior SM i Lindesberg 

Björn Capretti  5:a 

Anna Hallberg  3:a 

Matilda Tingström 3:a 

 På årets SM blev det storslam för Budo: Kenny Kling Guld, Matilda Tingström Guld och 

Emma Bogren Brons! Ett mycket bra tävlingsresultat av Budo. 

 
 

 Swedish Judo Open (SWOP) i Borås 

Matilda Tingström  Brons 
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 Styrelsen gratulerade damlaget till ett mycket välförtjänst brons i lag-SM (Borlänge). 

Herrarna blev tyvärr oplacerade.  

 
 World master Judo Championships 

Peter Martin var inbjuden som en av få "icke Japaner" att delta som Kata-domare på 

Kodokan under "World master Judo Championship”!  Vi blev så stolta, grattis från hela 

Budo. 

 Bastubygge 

Bastun blev klar och året var 2003. Efter många års planering och många förslag så var den 

äntligen klar. Bastun är invigd och är flitigt använd och uppskattad av alla medlemmar. Den 

drivande kraften var familjen Fällberg, både söner och far har lagt grunden till detta fina 

bygge, men gammal är äldst och pappa Fällberg satte ihop hela bygget med viss hjälp från 

oss andra.       
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 Julavslutning 

Säsongsavslutningen hölls i vår klubblokal med den traditionella julfesten. Även detta 

år kom det många föräldrar och barn. I dojon hölls en judouppvisning av Fortsättning 

Barn-gruppen under ledning av Fredrik Mällo. Vid prisutdelningen erhöll Kenny 

Kling Björn Engbergs Memorial Trofé” för sina insatser under tävlingssäsongen. 

Matilda Tingström "Karl Wöst´s Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på 

tävlingsmattan. Nils-Erik Israels vandringspokal för stora insatser för judosporten och 

klubben tilldelades Patrik Bärdne. "Peter Martins Trofé" för ”Best Fighting Spirit”, 

delades ut till Anna Josefsson. 

 Motions- och tävlingsgruppen valde detta år att bjuda in Göteborgs judoklubb. Detta 

blev en kanontillställning. Levande musik flödade från den temporära scenen och det 

sjöngs och skrattades till sena timmen. I och med detta avrundades året och alla på 

Budo hoppas att GJK nästa år skall svara upp med en lika lyckad julfest tillsammans 

med oss igen. 

 

2004 

 Tyvärr fick vi detta år ställa in vårlägret i all hast och boka om till ett höstläger. Detta 

år hölls lägret på hemdomänerna i vårt eget hus, vilket vi med ett gott minne vet alltid 

blir en succé. Träningarna var många och långa. Lek varvades med judodisciplin samt 

hård utomhusträning, men inget av detta tros man komma ihåg i efterhand. Pricken 

över i:et för detta år tordes vara femkampen på gökboet och då framförallt Laserdome. 

Efter en lång helg och mycket svett städades klubben ordentligt och vi fick en ren start 

in i höstmörkret.  

 Limfjord Cup i Danmark och vi hade en deltagare från klubben som var uttagen till U-

landslaget och placerades sig 5:a av 32 startande, grattis Fredrik Steen. 

 Senior SM Malmö 

Björn Capretti  Brons 

Emma Bogren  Brons 

 Nordiska mästerskapen, vi hade stor framgång då Matilda Tingström knep en 

bronsplats. Björn Capretti har även tagit en plats i landslagets bevakningsgrupp. 

 10:e oktober avhålls en stor nationell tävling, Choimbra, i Portugal dit Anna Hallberg, 

Matilda Tingström, Björn Capretti och Kenny Kling åkte. Anna Hallberg kom 5:a,. 

Björn Capretti och Matilda Tingström deltog också, dock utan placering.  

 Klubben uppvaktade vår hedersordförande Karl Wöst på sin 70 årsdag den 8:e 

december. 

 Säsongsavslutningen hölls lördagen den 11:e december i vår klubblokal med den 

traditionella julfesten. Även detta år kom det många föräldrar och barn. Det blev 

lussebullsätning samt lotterier. I dojon hölls en judouppvisning av tävlingsgruppen 

under ledning av Kenny Kling. Vid prisutdelningen erhöll Björn Capretti ”Björn 

Engbergs Memorial Trofé” för sina insatser under tävlingssäsongen. Matilda 

Tingström tilldelades "Karl Wöst´s Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på 

tävlingsmattan. Nils-Erik Israels vandringspokal för stora insatser för judosporten och 

klubben tilldelades Roland Fällberg. "Peter Martins Trofé" för ” Fighting Spirit” 

delades ut till Dennis Norén, då han har stått för en ”go glöd på mattan”. 

 Årets Dan graderingar 
 

NAMN DAN 

Andreas Kercsik JK BUDO 1 Dan 
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Anna Hallberg JK BUDO 
1 Dan 

Camilla Olausson JK BUDO 

 

1 Dan 

Björn Lindow JK BUDO 
1 Dan 

Björn Capretti  JK Budo 
2 Dan 

Matilda Tingström JK BUDO 2 Dan 

Roland Fällberg JK BUDO 2 Dan 

Patrik Bärdne JK BUDO 2 Dan 

Richard Martin JK BUDO 2 Dan 

Kenny Kling JK BUDO 3 Dan 

 

2005 

 

 Roland och Ronny Fällberg fick i uppdrag att göra en kostnadskalkyl på en 

ombyggnation där en del av väggen till dojon skulle sågas ut och ersätts med plexiglas 

för att underlätta för föräldrar och övriga åskådare att se vad som händer på mattan. 

Roland Fällberg ansökte om bidrag för projektet som senare beviljades och 

reparationen gjordes klart inom ett par månader. Detta projekt blev "startskottet" till 

många års renoveringar av vårt kära klubbhus. Roland Fällberg blev oftast utsedd att 

driva bidragsansökningarna och jakten på finansiella medel, vilket lyckades mycket 

bra. Ronny Fällberg med sin långa erfarenhet och sitt kunnande inom byggteknik var 

en stor tillgång för Budo. Det praktiska arbetet med att få plexiglasskivan på plats 

kämpade hela styrelsen plus snickarna Ronny Fällberg och Krister Kling med. 

 Thomas Källberg, Hampus Dahlqvist och Bruno Miletic medverkade på EM i Kata 

från Budo. Med på resan var även Kenny Kling och Patrik Bärdne. Thomas Källberg 

och Hampus Dahlqvist tävlade tillsammans i Ju no-kata och placerade sig på 6:e plats 

av 11 tävlande par. Bruno med partner tävlade i Nage-no-kata och placerade sig på 

14:e plats av 22 tävlande par. 

 

 Holstein Open 2005 i Neumunster, Tyskland 

  

Fredrik Steen OP 

Niklas Goude OP 

Emma Bogren OP 

Camilla Olausson 3:a 

 

 Lag-SM i Farsta 2005 

  

Damlaget 3:a 

Huvudcoach: Kenny Kling 
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 Sörmlandsträffen  
Emma Bogren och Björn Capretti placerade sig båda på 3:e plats. 

 

 Vårt årliga klubbläger avhölls detta år på Åh stiftgård, den 28-29 maj. 

 

 
  Drag av "Lätt" Lastbil är alltid en uppskattad gren 

 Vår hedersmedlem och grundare av Judoklubben Budo, Karl Wöst, gick bort den 12:e 

april efter en tids sjukdom, Kalle blev 70 År. Klubben representerades av nio 

medlemmar på begravningen och bidrog med ett blomsterarrangemang. Kort efter 

hans bortgång tog Styrelsen fram en kort text om Kalles liv och vad han har betytt för 

Svensk Judo och för Judoklubben Budo. Texten och ett fint foto ramades in och 
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hängdes upp i klubbhusets hall, där alla enkelt kan se och läsa om Judoklubben Budos 

grundare Karl Wöst. 

 Peter Martin har utnämnts till A-licensierad internationell Kata-domare för World 

Masters Judo Association. 

 Vi genomförde ett omfattande renoveringsarbete i klubblokalen, där vi monterade en 

ny, tydlig skylt med Judoklubbens namn på framsidan av huset och målade om i 

hallen, kontoret och i dojon. Nya möbler har dessutom införskaffats i samband med 

renoveringen. 

 Säsongsavslutningen hölls lördagen den 10:e december i vår klubblokal med den 

traditionella julfesten. Det kom många barn med föräldrar och det blev 

lussebullsätning och lotterier. I dojon hölls en allmän judouppvisning av 

tävlingsgruppen under ledning av Roland Fällberg och en Kata-uppvisning av Thomas 

Källberg och Hampus Dahlqvist. Vid prisutdelningen erhöll Björn Capretti ”Björn 

Engbergs Memorial Trophy” för sina insatser under tävlingssäsongen. Camilla 

Olausson tilldelades "Karl Wösts Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på 

tävlingsmattan. Nils-Erik Israels vandringspokal för stora insatser för judosporten och 

klubben tilldelades David Hedkvist. Peter Martins Trofé för ”Best Fighting Spirit” 

delades ut till Marina Andersson, som verkligen kämpat väl på mattan i år. Diverse 

flitpriser delades ut till ungdomsgrupperna av respektive tränare. 

 På kvällen hade vi en trevlig fest med både gamla och nya budoiter, tillsammans med 

vänner från Göteborgs Judoklubb och från IK Västra. Årets maskeradtema var ”Det 

jag alltid drömt om att vara”. Priset för bästa kostymering gick till ”Konungen” 

Dennis Norén. Vi roade oss med olika lekar och hade som vanligt väldigt roligt. 

 

 Årets Dan graderingar 

 

NAMN DAN 

Thomas Källberg JK BUDO 3 Dan 

 

2006 

 

 Under året har flera nya tränare tillkommit och utbildats. De nya tränarna har 

medverkat på SISU:s utbildning ”Börja Leda” samt på lokal judoinstruktörsutbildning. 

Budos befintliga tränare har deltagit i Svenska Judoförbundets fortbildning för 

instruktörer. Utbildningen kallas ”Blockutbildning” och Budos tränare har medverkat 

på de fyra blockutbildningarna i Göteborg. Vi har på detta sätt kontinuerligt 

vidareutbildat våra tränare på klubben. 

 Patrik Bärdne och Kenny Kling har deltagit i en fortbildningskurs i Oslo under ledning 

av Walder Lieger. 

 Helgen den 8-9:e april åkte Roland Fällberg (Ordförande), Malin Mällo (Kassör) och 

Mikael Rehngren (Sekreterare) till Stenungsbaden på kurs i SISU:s regi i ämnena 

Ordförande/Sekreterare och Kassör/Revisor i en förening. Kursen var mycket 

intressant och givande. Efter kursen tillsattes en arbetsgrupp som leddes av Malin 

Mällo. Arbetsgruppen föreslog en hel del förändringar i styrelsen, vilka 

dokumenterades av Malin Mällo i ett projektdokument. Förändringarna har till 

styrelsens glädje genomförts under året.  
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 SM i öppen klass 

 

Matilda 

Tingström 1:a 

 

Huvudcoach: Kenny Kling 

 

 Senior-SM i Borlänge 

 

Matilda 

Tingström 2:a 

David Hedkvist Opl 

Björn Capretti 2:a 

Bruno Miletic’ Opl 

 

Huvudcoach: Kenny Kling 

 

 Lag-SM i Borås 

 

Damlag 3:a 

Herrlag Opl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudcoach: Niklas Goude 
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Kata-SM 

 

Kenny King & 

Bruno Miletic’ 1:a 

Thomas Källberg 

& Hampus 

Dahlqvist 1:a 

 

 Kata-EM 

 

Thomas Källberg 

& Hampus 

Dahlqvist 10:e 

 

Huvudcoach: Kenny Kling 

 

 Nordiska Mästerskapen 

 

Björn Capretti 2:a 

 

 Lissabon Internationella 

  

Matilda Tingström 1:a 

 

 Årets vårläger gick av stapeln den 2:e till 4:e juni på Stenungsön. Som vanligt ett 

mycket uppskattat avslut på terminen för alla våra medlemmar. 
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 Ett omfattande renoveringsarbete i klubblokalen har genomförts under året, där vi 

målat om i omklädningsrummen som finns i klubblokalens källare. Detta uppskattades 

mycket av medlemmarna eftersom utrymmet inte målats om på många år. Målningen 

gjordes av klubbens medlemmar under ledning Jean-Louise Estrada och resultatet blev 

mycket lyckat. 

 Vi höststarten hölls en städdag, där ett rejält utvändigt arbete gjordes, inklusive röjning 

av träd och buskar. Resultatet blev mycket lyckat och klubben syns nu tydligt från 

vägen. 

 Vi har genomfört en uppfräschning av vårt styrketräningsrum. Ny utrustning har köpts 

in och monterats upp. Detta har medfört att antalet medlemmar som styrketränar på 

judoklubben har ökat, dels aktiva föräldrar samt judospelare som behöver förstärka sin 

fysik. 

 Vi fick under hösten, i samband med GOG Cup i oktober, besök av vår norska 

vänklubb Kinsa Judoklubb. Vi hade gemensamma aktiviteter på lördagkvällen, efter 

tävlingen, och 50 personer sov över på klubben. På söndagen hade vi gemensam 

träning. Hela tillställningen var mycket trevlig och lyckad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niklas Möller har via Projektet "RUN" arrangerat skoljudo i klubbens lokaler. Detta 

har varit en bra möjlighet för ungdomar på Hisingen att kostnadsfritt få testa på judo. 

 Walter Pilage, en tidig klubbmedlem, har tyvärr avlidit. Styrelsen beklagade detta och 

skickade en krans till begravningen den 30:e mars. 

 Vår hedersmedlem Peter Martin har erhållit 7:e Dan. Styrelsen gratulerar! 

 Säsongsavslutningen för barn och ungdomar hölls lördagen den 9:e december i vår 

klubblokal med den traditionella julfesten. Det kom många barn med föräldrar och det 

blev lussebullätning, prisutdelning och lotterier. I dojon hölls ett mycket uppskattat 

klubbmästerskap. Vid prisutdelningen erhöll Björn Capretti ”Björn Engbergs 

Memorial Trofé” för sina insatser under tävlingssäsongen. Matilda Tingström 

tilldelades "Karl Wöst´s Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på tävlingsmattan. 

Nils-Erik Israels vandringspokal för stora insatser för judosporten och klubben 

tilldelades Anna Josefsson. Peter Martins Trofé för ”Best Fighting Spirit” delades ut 
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till Johan Aronsson, som verkligen kämpat väl på mattan i år. Diverse flitpriser 

delades ut till barn- och ungdomsgrupperna av respektive tränare. 

 På kvällen den 16:e december efter Lag-SM hade vi en mycket trevlig julfest med 

både gamla och nya medlemmar. Årets julfest för dom vuxna genomfördes på Sankt 

Jörgens Pensionat. Här åts julbord och badades bubbelpool, ett mycket trevligt och 

uppskattat avslut på året…  

 

2007 

 Vårläger i Oslo, Norge den 9:e - 11:e mars  

Detta år hade Judoklubben Budo sitt traditionella vårläger på Kinsa Judoklubb, cirka 

fem mil öster om Oslo, i samband med ”Vårspretten” som är en internationell tävling 

för nybörjare till medelavancerade judoutövare under 17 år, som hålls i Oslo varje vår. 

 
 

 Vår hedersmedlem Peter Martin inbjöds att vara Kata-domare vid det första Kodokan 

Internationella kata-mästerskapet den 27-28/10. Det är första gången européer är med 

och dömer Kata-tävlingar i Japan.  

 Roland Fällberg uppdrogs att undersöka med SDN Backa om det går att göra något åt 

konditionen i duschutrymmena. SDN Backa genomförde en granskning tillsammans 

med en fuktexpert. Man konstaterade att duschutrymmena höll mycket gammal 

standard och att något måste 

göras. 

 Senior-SM i Borås 
 Björn Capretti  1:a  

 Matilda Tingström  3:a  

 Bruno Miletic   oplac 

 

Björn Capretti erhöll även priset  

för ”Bästa Judoka” under 

tävlingen. 
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 Kata-SM  
 Kenny Kling & Bruno Miletic´ tävlade i Nage-no-kata  2:a 

 

 Kata-EM, Tyskland  
 Kenny Kling & Bruno Miletic´ tävlade i Nage-no-kata  12:a av 28 par 

 

 Lag-SM  
 Herrlaget  oplac, V:2, F:4 

 

  
 

 Julavslutningen hölls i klubbhuset tillsammans med ett Klubbmästerskap. 

Vid prisutdelningen under Julfesten erhöll Björn Capretti ”Björn Engbergs Memorial 

Trofé” för sina insatser under tävlingssäsongen. Matilda Tingström tilldelades "Karl 

Wöst´s Trofé" för klubbens bästa kvinnliga judoka på tävlingsmattan. Nils-Erik Israels 

vandringspokal för stora insatser för judo-sporten och klubben tilldelades Mikael 

Rehngren. Peter Martins Trofé för ”Best Fighting Spirit” delades ut till Viktor 

Ansund. 

 

 Årets Dan-graderingar 

 

NAMN DAN 

Bruno Miletić 3 Dan 

 

2008 

 

 Under året diskuterades renoveringen av duscharna samt man tog in offerter från olika 

leverantörer. Roland Fällberg ansökte om bidrag från Riksidrottsförbundets 

anläggningsbidrag och Barnhusfonden för renoveringen.  

 Marina Andersson, medlem sedan många år tillbaka, gick tyvärr gått bort 2008. 

Marina tillbringade mycket tid på klubben, var engagerad och ställde alltid upp och 

hjälpte till när saker skulle göras. Marina efterlämnar stor saknad. Roland, Björn och 

Kenny medverkade på Marina Anderssons begravning. Klubben överlämnade en 

krans, handbuketter samt ett svart bälte som en sista hälsning. 
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 Senior-SM Linköping  

 

 Björn Capretti  2:a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NM U17 Helsingör 

 

 Mattias Miletic   2:a 

 

 IJF World Kata Cup, Paris 

 Kodokan Goshin Jutsu 

 

 Hampus Dahlqvist & Bruno Miletic opl.  

 

 

 Nordic Kata Championship, Borås 

 Kodokan Goshin Jutsu 

 

 Hampus Dahlqvist & Bruno Miletic 2:a 

 

 

 

 

 

 Vårläger 2008, 23-25 maj på Åh Stiftsgård 

Årets vårläger hölls på Åh Stiftsgård i närheten av Ljungskile. Lägret startade på 
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fredagen den 23/5 med avprickning och inlastning av de judomattor vi skulle ha med 

oss innan vi gemensamt gav oss av mot målet. Vi hade tur med vädret så under helgen 

blev det borde Judoträning utomhus och bad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Julavslutningen för barn och ungdomar hölls den 6/12 i vår klubblokal och inleddes 

med ett klubbmästerskap, som hade mycket god uppslutning bland barnen. En del av 

de mindre syskonen blev dock lite rastlösa och fick mutas med kakor. Efter 

prisutdelningen till vinnarna var det dags att ta sig upp på övervåningen för gemensam 

julfika med lotterier och utdelning av pokaler och flitpriser.  

Peter Martins trofé för ”Best Fighting Spirit” tilldelades detta år en av våra minsta 

medlemmar, David Kare som verkligen kämpat exceptionellt under hela året. Pokalen 

för bästa herre tilldelades återigen Björn Capretti, som bland annat tog silver i Senior-

SM i år. Nils-Erik Israels pokal för ”Goda insatser inom judosporten” tilldelades 

välförtjänt David Hedkvist som ställt upp i ur och skur, vid sidan om sitt 

tränaruppdrag och sitt styrelseuppdrag som vice ordförande. Karl Wösts trofé för bästa 

kvinnliga judoka delades inte ut i år eftersom ingen av våra damer har tävlat på högre 

nivå under 2008. 

 

För de äldre hölls en julfest på St Jörgens pensionat med pasta följt av bubbelbad och 

bastu innan det var dags att åka in till stan. 

 

 Årets Dan-graderingar 

 

NAMN DAN 

Björn Capretti 3 Dan 
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2009 

 

 Under året har förhandlingar ägt rum mellan Backas Stadsförvaltning, Göteborgs 

Fastighetskontor, Idrotts- och Föreningsförvaltningen och Judoklubben Budo. Hittills 

har klubben hyrt lokalen av Backa Stadsförvaltning, som i sin tur hyrt av 

Fastighetskontoret. Backa Stadsförvaltning har velat gå ur detta kontrakt. Efter flera 

ganska tuffa förhandlingar har ett nytt kontrakt skrivits mellan vår klubb och 

Göteborgs Fastighetskontor. Våra hyreskostnader kommer att öka betydligt med denna 

lösning.  

 

För att hålla nere driftskostnaderna har vi installerat en luftvärmepump som kommer 

att minska behovet av oljeeldning. Kostnaden för denna installation har tagits från 

bidrag från Backa Stadsdelsförvaltning, Fastighetskontoret och Idrotts- och 

Föreningsförvaltningen. Under årets vintermånader hade klubben en jämn och bra 

temperatur i klubbhuset vilket var mycket uppskattat. 

 

Ett stort tack till Roland Fällberg som dragit ett stort lass vid dessa förhandlingar. 

 

 Judoklubben Budo beviljades under året bidrag från både Barnhusfonden och 

Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag. Vi kunde därför i slutet av året starta en rejäl 

upprustning av våra duschutrymmen. Detta arbete lades ut på entreprenad till 

Erlandssons Bygg och beräknades vara avslutat under de första månaderna under 

2010.   

 Styrelsearbete 

Styrelsen har under året avhållit 11 

protokollförda möten, 

planeringsmöten samt flera 

informella kontakter. Styrelsen har 

även, tillsammans med tränarna, 

hållit en mycket lyckad och produktiv 

planeringskonferens i Åre under 

februari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senior-SM, Kristianstad 

 Hannes Hemb   3:a 
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 SM Kata, Borås      
 Kodokan Goshin Jutsu 

 Silver medalj 404 poäng  

 Hampus Dahlqvist (Tori) 

 Bruno Milatic (Uke) 

 Brons för David och Dennis i Nage-no-kata 

 Vårläger 2009, 29-31 maj på Stenungsögården 

Årets traditionella vårläger ägde rum på Stenungsögården, bekant för de som varit 

med ett tag, eftersom vi varit där på klubbläger vid två tidigare tillfällen. 

Stenungsögården är väldigt naturskönt belägen mellan Stenungsund och Tjörn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Julavslutning 

Peter Martins trofé för ”Best Fighting Spirit” tilldelades detta år Jonatan Björkman 

som visat mycket fina tävlingsresultat under året. Pokalen för bästa herre tilldelades 

Hannes Hemb, som bland annat tog brons i senior-SM i år. Nils-Erik Israels pokal för 

”Goda insatser inom judosporten” tilldelades välförtjänt Roland Fällberg som lagt 

mycket arbete och tid för klubben vid sidan om sitt tränaruppdrag och styrelseuppdrag 

som ordförande. Karl Wösts trofé för bästa kvinnliga judoka tilldelades i år Frida 

Carlsson för sina fina tävlingsinsatser. För de äldre hölls en mycket trevlig julfest 

hemma hos Kenny Kling. Tack för detta Kenny! 

 Årets Dan-graderingar 

 

NAMN DAN 

Kim Capretti 1 Dan 

David Hedqvist 1 Dan 

Viktor Ansund 1 Dan 

Dennis Norén 1 Dan 

Mathias Miletic 1 Dan 

Bruno Miletic   3 Dan 

 

2010 

 Kenny Kling deltog vid SJF:s 50-årsjubileum på Bosön där bl.a. Peter Martin 

dekorerades för sina insatser för judon. 

 Styrelsen har genomfört utbildningen ”Styrelsen ett lag” efter flera års försök. Bl. a. 

kommer en ny paragraf om strategiska frågor att läggas till vår fasta 

styrelsemötesagenda. 

 Patrik Bärdne startade under hösten sin Oldboys-träning. Tidigare aktiva tillsammans 

med äldre nybörjare ingår i gruppen, som har två träningskvällar per vecka. 
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 Roland skickade en skiss på en "tänkt" utbyggnad av klubblokalen som styrelsen 

funderat på till Fastighetskontoret. Enligt Stadsbyggnadskontoret krävs dock en mer 

detaljerad ritning. Följande svar lämnades från Cecilia på Fastighetskontoret: 

” Har haft ett samtal med Stadsbyggnadskontoret gällande en ev. utbyggnad av 

byggnaden. Det som gäller är att byggnaden ej får förvanskas. Vad förvanskas 

innebär avgörs från fall till fall. För att kunna få ett förhandsbesked från SBK måste 

en skiss (fasader och planlösning) redovisas på hur utbyggnaden kan komma att se ut. 

Så er kartbild räcker inte utan det måste ritas upp hur ni vill att utbyggnaden skall se 

ut. 

Innan Judo Budo eventuellt tar tag i att få fram skisser så ber jag er kontakta 

förvaltaren Hans Å så att ni inte gör något som han inte godkänner ( i egenskap av 

fastighetsägare).”  

Styrelsen har meddelat att vi avvaktar med ev. utbyggnader. 

 

 Kadett-SM 

 Jonathan Björkman   Guld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vårläger 2010, 28-30 maj på Kuggaviksgården 

Årets läger för barn och ungdomar var i Kuggavik i södra Åsa. Många barn och ledare 

tränade judo, lekte lekar och åt god mat. Vi hade inte lika tur med vädret denna gång, 

men det var inget som avskräckte deltagarna från det årliga Budo-badet. 
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 I juni fick klubben motta en 

föreningsflagga av Göteborgs 

Stad. Ceremonin var i 

Flunsåsparken den 1 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klubblokalen 

Renoveringen av våra 

duschutrymmen är färdig och 

besiktning har skett med 

godkänt resultat. Vi har nu fått 

fräscha duschrum för både tjejer 

och killar. Detta firades med en 

invigningsfest där barn, 

föräldrar, aktiva judokas och 

styrelse deltog. 

 

 Vårt nya hyreskontrakt med 

Göteborgs Fastighetskontor är nu i drift. Roland och Malin har hållit koll på vår 

energiförbrukning och det verkar som om våra kalkyler håller. 

 Under hösten startade ordförande Roland Fällberg diskussionen om hur klubbens 50-

års jubileum skulle firas. Många förslag och idéer började diskuteras. Styrelsen 

beslutade att jubileet bör drivas av en separat grupp utanför styrelsen, Thomas 

Källberg tillfrågades att driva gruppen. Självklart kommer även flera personer i 

styrelsen även medverka i gruppen. 

 Julavslutning 

Julavslutningen för barn och ungdomar hölls den 4/12 i vår klubblokal och inleddes 

med en lagtävling för barn och ungdomar. Efter prisutdelningen till vinnarna var det 

dags att ta sig upp på övervåningen för gemensam julfika med lotterier och utdelning 

av pokaler och flitpriser.  

Peter Martins trofé för ”Best Fighting Spirit” tilldelades detta år Edvin Larsson som 

visat mycket fina tävlingsresultat under året. Pokalen för bästa herre tilldelades 

Jonathan Björkman, som bland annat tog guld i kadett-SM i år. Nils-Erik Israels pokal 

för ”Goda insatser inom judosporten” tilldelades välförtjänt Benny Björkman för sitt 

stora engagemang och goda insatser för klubben. Karl Wösts Trofé för bästa kvinnliga 

judoka delades inte ut i år. Senare på kvällen samlades de "äldre" medlemmarna på 

Liseberg för att avsluta säsongen med ett julbord. 

 Peter Martin 70 år 

Vår hedersmedlem Peter Martin fyllde 70 år i september. Klubben hedrade honom 

med en ”hemlig” träning en fredagskväll i september. Ett antal av hans gamla elever 

var inbjudna och till vår och Peters stora glädje blev det en mycket god uppslutning. 

43 tidigare elever till Peter var med. Efter träningen bjöd klubben på en vickning i 
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övervåningen. 

Några representanter från klubben uppvaktade senare Peter på hans 70-årsfest. 

 

 
 

 Årets Dan-graderingar 

 

NAMN DAN 

Johan Källström 1 Dan 

 

2011 

 Under nyårshelgen drabbades Judoklubben Budo av en stor skada. Ett färskvattenrör 

frös sönder uppe i köket vilket skapade mycket stora vattenskador. Klubbhuset var 

under reparation tom 1:a maj men ändå lyckades vi klara vår verksamhet för alla 

träningsgrupper även om det blev kostsamt i form av extra i hyreskostnader. Det är 

just i sådana här tider man kan se om man har en fungerande förening eller inte. 

Judoklubben Budo sattes på prov under sitt Jubileums år då man firade 50 år! 

 

 
 

Strax efter att skadan hade upptäckts i januari så mobiliserades snabbt både styrelsen 

och alla tränarna i klubben. Vi samlades hemma hos Malin Mällo eftersom vi förbjöds 
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tillträde till klubben (stort tack till fam. Mällo för er gästvänlighet!). Redan under 

första mötet diskuterades olika tillfälliga lösningar för att snabbt kunna komma igång 

med träningen. Alla visade stort engagemang och välvilja för att lösa klubbens 

allvarliga problem. Inom ett par veckor hade vi "tillfälliga" lösningar för de olika 

grupperna, inte lika bra som vår ordinarie klubblokal men ändå fungerande. Alla våra 

tränare och medlemmar har under den här perioden ställt upp på längre resväg, 

uppläggning och inplockning av judomattor i gymnastikhall, hämtning och lämning av 

nycklar osv. 

Trots detta så kämpade vi vidare. Det var ansträngande och kämpigt men vi gav inte 

upp! - "When the going gets tough the tough gets going"! 

 

Från och med 1:a maj var vi åter i vårt kära klubbhus igen. Fyra långa månader hade 

vi bedrivit träning i annan lokal. Det var stor glädje bland alla medlemmar att vara åter 

i vårt klubbhus. För att kompensera en del av terminens bortfall så tränade 

tävlingsgruppen en bit in i juli eftersom intresset var så stort. 

 Under årsmötet i mars meddelade Malin Mällo att hon efter lång och trogen tjänst som 

kassör (12 år) valt att lämna styrelsen. Vi tackade henne för ett utmärkt arbete och 

önskade henne lycka till i framtiden. Malins kassörs ansvar ersattes av Björn Capretti. 

 Vårlägret 

Till årets Jubileumsläger valde vi en helt ny lägergård, Stensjögården ca 1,5 mil öster 

om Kungshamn. Lägret ägde rum den 28-29/5, med en övernattning och maten 

lagades på egen hand. Tidigare år har klubben köpt mat och logi ihop. Det blev en 

tidig morgom för lägerdeltagarna då samlingen var kl 9 uppe på Stensjögården. Lägret 

avslutades sedan med ett mycket uppskattat besök på Nordens Ark,  

 
 

 Årets Dan-graderingar 

 

NAMN DAN 

Johan Aronsson 1 Dan 

Henrik Ansund 1 Dan 

 

 För övrigt under året så har planeringen av 50-årsjubileet tagit en hel del tid för 

styrelsen och jubileumsarbetsgruppen.  
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Kapitel 5 - En judopappas syn på Judoklubben Budo 
av Lars Bäcklund 

 

1986 började min 9-årige son Jon på JK Budo under Peter Martins träning. Som så många 

andra föräldrar stannade jag under träningarna utanför dojon. Man blev bekant med tränarna 

och ledarna på klubben och det dröjde inte så länge förrän jag hamnade i styrelsen under 

dåvarande ordförande Karl Wöst.  

 

Jon var med och tävlade i pojkklasserna, men vid 15-årsåldern kom andra intressen och han 

slutade. Jag blev kvar. Under ca 15 år var jag klubbens sekreterare. Idag är jag nybliven 

pensionär och en av revisorerna. Jag brukar vara med på många styrelsemöten. 

 

Varför är jag kvar? Detta vill jag skriva lite om. 

 

När jag i slutet av 80-talet kom in i styrelsen bestod den av äldre judokas och ett antal aktiva 

föräldrar.  Vi beslöt då att ta in några aktiva ungdomar i styrelsen för att få en bra återväxt. 

Detta har enligt min mening varit lyckodrag. Kenny Kling, Thomas Källberg, Roland Fällberg 

med flera fick suppleantplatser och var helt oerfarna av styrelsearbete. Efter några år när de 

äldre tröttnade på styrelsearbete var ungdomarna mogna att ta över arbetet. 

 

Sedan dess har vi slussat in nya generationer av aktiva killar och tjejer. Vi har till och med 

varit i den ovanliga situationen att man har stått på kö för att få vara med i styrelsen. Detta är 

ganska unikt i dagens föreningsliv. Den övning som dessa unga styrelseledamöter fått har de 

sedan haft nytta av när de idag innehar olika befattningar inom näringslivet. 

 

En styrelse bestående av aktiva tävlanden och tränare blir levande och får influenser när de är 

ute på olika tävlingsarenor och träffar judokollegor. 

 

Det ena skälet att jag är kvar är att det är roligt att arbeta med dessa ungdomar som inte 

betraktar mig som en gammal gubbe utan som en klubbkompis. Men det finns fler skäl. 

 

Vilken politik har JK Budo när det gäller träning och tävling? Ja, vi bestämde tidigt att ingen 

skall få sluta för att han/hon inte är duktig. Det finns plats för alla i vår klubb. Många har velat 

träna judo men inte tävla. Och det går alldeles utmärkt i vår klubb. En del av dessa har också 

skolat sig till ungdomstränare, vilket vi haft stor glädje av. 

 

Samtidigt vill vi gärna tillhöra eliten inom svensk judo. Därför har vi på bästa sätt hjälpt våra 

elitsatsande judospelare . Som alla vet finns inga stora pengar i denna sport. Men klubben har 

hjälpt till med kostnader för tävling och träningsläger för de som vill satsa. 

 

När Kenny Kling tillhörde landslagstruppen behövde han bättre motstånd. Då lånade vi ut 

honom till Göteborgs JK för att han skulle få möta de bästa i Sverige genom GJK:s lag i 

elitserien. När Kennys elitsatsning dalade kom han tillbaka till Budo både som 

styrelseledamot och aktiv tränare. Detta är ett bevis på klubbkänsla! Det visar också det fina 

samarbetet som råder mellan judoföreningarna i distriktet. 

 

Hur har vi klarat ekonomin? Jo vi har haft mycket duktiga kassörer under min tid i klubben. 

Vi har klarat att leva på de små medel vi fått in. Och vi har sluppit att vara med på Bingo-

Lotto-racet. Under de senaste åren har Malin Mällo hållit i kassan med järnhand och vi har 

alltid haft en sund ekonomi. Och inte har vi någon ”svart kassa”. Skönt.  
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Alla i styrelsen, tränarna och andra ledare jobbar helt ideellt. Fast egentligen kostar det att 

vara med i form av medlemsavgifter, resekostnader mm. Men visst fungerar den svenska 

idrottsmodellen med ideella krafter fortfarande. 

 

Varje vår har det ordnats ett träningsläger för barn. Platsen för lägret har varit olika 

lägergårdar på västkusten. Det är en fröjd att se hur klubbens ledare, tränare och föräldrar 

”offrar” en långhelg för detta omtyckta läger. 

 

I år har vi haft stora problem eftersom klubblokalen skadades av en svår vattenskada. Då 

visade medlemmarna sitt stora engagemang genom att låna in sig i andra träningslokaler så att 

alla grupper kunde fortsätta sina träningar. I detta sammanhang har Roland Fällberg dragit ett 

mycket stort lass när han förhandlat med hyresvärd, försäkringsbolag och myndigheter. 

 

Detta är alltså några av de skäl som gör att jag fortfarande tycker det roligt att vara med i JK 

Budo. Jag hoppas att den filosofi klubben har fortsätter när vi nu går framåt mot nästa 

jubileum, 60-årsjubileet. 

 

Lasse Bäcklund 
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Kapitel 6 - En kassörs betraktelser 
av Malin Mällo 

 

Året var 1999 och ”London-gänget” får ansvaret för Budo…. 

 

Hur skall det här gå…var det nog en och annan lite äldre Budomedlem som tänkte den första 

mars 1999 då en helt ny styrelse tillträdde Budo. Det var en stor generationsväxling. De flesta 

av oss som tillträdde var då 23-24 år och att hålla en ideell förening (faktiskt Backas näst 

största förening) rullande är ett stort ansvar. 

 

12 år senare vet vi att det gick bra, riktigt bra! Styrelsen och tränare har löpande blivit 

fortbildade, klubbhuset är till stora delar renoverat, på tävlingsmattan har vi rönt många 

framgångar, ekonomin har under hela tiden varit stadigt stabil och det viktigaste av allt…den 

góa klubbandan har bestått! 

 

Nu var det ju ingen slump att det skulle gå bra…den ”äldre” (ursäkta, de mer erfarna 

budomedlemmarna) hade ju under många år dessförinnan visat och väglett oss ungdomar i 

vikten av att ta hand om vår unika ideella förening. Ett exempel på detta är alla år som Peter 

Martin och andra ledare åkte med oss barn/ungdomar till London, vilka underbara eldsjälar! 

Det var också dessa ungdomar ”London-gänget” som alltså 1999 fick ta över rodret på 

klubben och försöka ge tillbaka något av allt det engagemang som vi fått av de då vuxna 

närvarande på klubben! 

 

För att bli mer personlig så vann jag ju ännu mer då jag i London träffade min blivande man 

som jag efter över 20 år fortfarande dras med  

 

Ekonomin fortsatt stabil…. 

 

har varit ett stående uttryck i våra protokoll under alla dessa år… 

 

Som kassör för Budo under åren 1999 till 2011 kan jag också berätta att som så ofta förr var 

det latheten som drev utvecklingen…..mitt första år som kassör skötte jag bokföringen helt 

med papper och penna, så som det alltid gjorts på Budo. Efter att ha suttit ett helt jullov med 

siffror som inte stämde så bestämde jag att ta in Budo i en helt ny tidsålder… Datoriseringen! 

Vi köpte år 2000 det första dataprogrammet till Budo där vi kunde ta hand om vår bokföring. 

De senaste 10 åren har vi tagit allt fler kliv in i datorernas värld då vi även har gått över till att 

betala räkningar, söka bidrag och ange våra närvarokort över internet. Denna styrelse skapade 

också Budos första hemsida. Mycket har hänt på 10 år och ändå är jag övertygad om att detta 

bara är början för Budos inträde i den virtuella världen.  

 

Jag ser med spänning och tillförlit fram emot nästa generation styrelse på Budo! Några visa 

ord på vägen från en nu erfaren kassör och styrelseledamot på Budo…”Glöm för all del inte 

av att ha Roligt tillsammans! Klubbfester och resor är viktigare än man tror …” 

 

En snärtig f.d. kassörs betraktelser  
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Kapitel 7 - Mina 10 år i Riksgraderingskommittén 
Av Peter Martin Ordförande RGK 

 

Ny ordförande efter Tony Olsson blev Peter Martin 2001, som delade upp Judo Sverige i fyra 

olika zoner, norra, södra, östra och västra zon. Syftet med det var att kunna hålla zon 

graderingar till 1 och 2 Dan oftare och mer lokalt för att hålla nere restid och kostnader för 

examinanderna. Det skulle vara den zon ansvarige samt en adjungerad med kunskap i kata 

och tävlings judo som skulle hålla i graderingen. 

 

Riksgraderingar för grader från 1 t.o.m. 5 Dan skulle hållas av RGK ordförande samt zon 

ansvarig för zonen och en adjungerad minst tre gånger om året på olika områden i Sverige.  

 

RGK:s sammansättning från 2001: 

Peter Martin, Ordförande och zon ansvarig västra zon. 

Josef Macias, Ledamot och zon ansvarig östra zon. 

Olle Edeklev, Ledamot och zon ansvarig södra zon. 

Wolfgang Biedron, Ledamot och zon ansvarig för norra zon. 

 

Med införande av Kodokan standard kata till graderings examen, börjad RGK hålla kata 

kurser med sin zon ansvarige i Kodokan standard kata som hjälpmedel för examen och 

framförallt den årliga riks kata kurs med Iura sensei Kodokan 7 Dan som är bosatt i 

Reykjavik, Island. 

 

Yoshihiko Iura är en adept till Daigo sensei Kodokan 10 Dan, som är huvud instruktör på 

Kodokan Judo Institutet i Tokyo, Japan. Iura var också anställd där. Han är gift med en 

Isländska och de har fyra barn och numera är han anställt på den Japanska ambassaden i 

Reykjavik. 

 

Iura sensei’s kata kurser har varit av stor betydelse för utvecklingen av kata här i Sverige och 

även de andra nordiska landen. Framför allt har han varit aktiv i utbildningen av Sveriges och 

Finlands kata landslag som årligen deltar internationellt på Nordiska Öppna Kata 

Turneringen, EJU Kata EM och även IJF Kata VM.      

 
 

Bild: Alf Tornberg 

 

Maj 2005 avgick Wolfgang Biedron och Josef Macias. Åke Bransell, Matts Premberg och 

Tommy Selggren tillkom i riksgraderingskommittén, med Åke som zon ansvarig för östra zon 

och Tommy som zon ansvarig för norra zon. 
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  Bild: Robert Björner 

 

En bild från en typisk zon gradering i Landvetter, med examinatorer Peter Martin ordf. RGK 

och ansvarige för RK:s västra zon tillsammans med adjungerad Hampus Dahlqvist 

.   

Juni 2005 blev Peter Martin skickad av SJF till Rom, Italien för att delta i den första EJU Kata 

Seminarium, där fanns deltagare från hela Europa. November 2005 var han uttagen av EJU att 

vara kata domare supervisor på den förste EJU Kata EM i Gatwick, England. Ett Svensk kata 

lag med fem par deltog med Åke Bransell som lag ledare, det blev ett bra resultat. Bästa 

placering blev Thomas Källberg (Budo) och Hampus Dahlqvist (Budo) med deras 6:e plats i 

Ju no kata.  

 
   

  Bild: Michael Leigh 

 

December 2005 på EJU Congress i Moskva, Ryssland blev Peter Martin invalt som ledamot i 

EJU Kata Commission.  
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Maj 2006 avgick Olle Edeklev från riksgraderingskommittén och Matts Premberg tog hans 

plats som zon ansvarige i Judo Syd. Som ledamot i EJU Kata Commission, höll Peter Martin 

tillsammans med sin kommission kollegor i EU:s Kata Domare Seminarium, en utbildning 

och examination av EJU kata domare aspiranter i Malta juli 2006. 35 aspiranter från 18 olika 

länder inom Europa deltog i seminarium.  Åke Bransell, RGK ledamot blev godkänd i alla 

fem Kodokan kata och utsedd till EJU kata domare.  

 

Peter Martin var kata supervisor för EJU Kata Commission på EJU Kata EM i Turin, Italien 

oktober 2006. Åke Bransell var med för första gången som EJU kata domare. Ett Svensk kata 

lag med tio par deltog med bra resultat. I februari 2007 höll Peter Martin och sin uke Hampus 

Dahlqvist en kata kurs och följande dag en gradering för 5 Dan och 6 Dan för det Norska Judo 

Förbundet i Oslo, Norge.  

 

SJF:s Kata SM hölls i Borås den 14 april 2007 med uttagning till EJU Kata EM 11-12 maj i 

Wuppertal, Tyskland. Peter Martin och Åke Bransell var med som EJU supervisor och EJU 

kata domare.  Av Sveriges deltagande lag, var bästa placering Diego Velazco och Markku 

Pihl på 6 plats i Kime no kata. De lyckades också med att ta guld medalj i det Brittiska Öppna 

Kata Mästerskapet. Staffan Nilsson och Sabine Schröder tog silver medalj i Katame no kata 

och Ju no kata på samma tävling som gick i London den 16 september 2007.   

 

 
                   

   Bild: Peter Martin 

 

Det suveräna spanska paret Fernando Blas tori och U-Chan Seu uke som tog guld i EJU:s 

Kata EM i Wuppertal, Tyskland. 
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 Bild: Loredana Roibu   

 

14-17 juni hölls för första gången ett EJU Kata seminarium för alla EJU utbildat 

internationella kata domare i Borås. Det var en fortbildning med betoning på ett nytt system 

för poäng bedömning som skulle införas på EM i Malta. Ledare för seminarium var EJU Kata 

Commission med Franco Capelletti, Shoji Sugiyama, Peter Martin och Michael Leigh, med 

mycket stor hjälp från SJF Teknisk Direktor Daniel Lascau, samt SJF:s ordförande Johnny 

Kullenberg. Ett stort tack också till Joakim Lindberg på Borås JK för arrangör samarbetet med 

RGK som var mycket uppskattad. 

 

 
 

Zongradering i Borås den 8 mars 2007. Här poserar de som skall graderas tillsammans med sina respektive uke.  

(Foto: Borås JK) 
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 Bild: Hampus Dahlqvist 

 

27-28 oktober 2007 var Peter Martin inbjuden av Kodokan och det Japanska Förbundet som 

EJU representant för att vara kata domare på den första Kodokan Internationella Judo Kata 

Turneringen. 10 inbjudna par per kata skulle tävla i fyra olika kata från alla de fem IJF 

kontinentala unioner. Det var väldigt hög standard på deltagarna, med Japan som suveränt tog 

både guld och silver medaljer och Spanien som kom på brons plats i alla fyra kata.  

 

RGK:s riks katakurs 19-20 april 2008 i Borås med Iura sensei hade 50 deltagare från Sverige, 

Norge och Finland.  

 
   

   Uppvärmning innan tävlings start. Bild Peter Martin 

 

SJF:s Kata SM hölls i Borås 9 mars 2008 med uttagning till EJU Kata EM, som gick 10-11 

maj 2008 i Malta och hade deltagande par från hela Europa. Sverige hade bara ett par som 

deltog denna gång på grund av avståndet och kostnaden. Det var Staffan Nilsson och Sabine 
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Schröder-Andersson, som deltog i Ju no kata. Det är första gången att de har deltaget i Ju no 

kata på den här nivån. Det andra året var det Katame no kata som gällde. De hamnade på 12:e 

plats i en stenhård konkurrens. 

 

 
 

Kata NM deltagare och EJU internationella kata domare och tävlings funktionär Joakim Lindberg: foto A. Tornberg. 

 

För första gången deltog folk från Sverige, Norge och Finland på ett Kata NM i Borås 18 

oktober 2008. Dagen därpå höll Peter Martin ett kata seminarium som var mycket uppskattad 

av deltagarna från Norge och Finland. 

 

I Paris lyckades Peter Martin och Åke Bransell erövra IJF kata domare licens i fem olika kata 

inför IJF:s Kata World Cup som gick 22-23 november 2008. De fyra Svenska par som deltog 

gjorde mycket bra ifrån sig, men lyckades tyvärr inte nå finalen. 
 

 

Foto: Jaakko Hannula. 

Deltagarna i IJF Kata World Cup i Paris, Frankrike 

flankerade av IJF kata domare Åke Bransell och Peter 

Martin. Från vänster: Micael Ringberg, Stefan 

Nilsson, Sabine Schröder-Andersson, Sonny 

Forsberg, Johnnie Daniels, Harri Rutanen, Bruno 

Miletic (Budo) och, Hampus Dahlqvist (Budo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året 2009 hade det Svenska Judo Förbundets RGK special kompetens anlitats av 

utländska förbund i allt störa utsträckning. Den 4 januari ledde Peter Martin en gradering i 

Odense Danmark där graderades bl.a. Alex Tolstoy, Danska RGK ordf. till 6 Dan.  
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Bild: Peter Martin 

 

Samuel Omarsson och Viktor Christensson tog 

guld medalj det första Kata USM. För första 

gången hölls en ungdoms kata SM i Borås JK 

lördagen den 18 april med några få deltagare från 

Hunnebo JK och Kano JK. 

 

Ungdomar kunde delta i två kategorier:  

Kategori A - de som är fyllda 12 år t.o.m. 15 år. 

Kategori B - de som är fyllda 16 år t.o.m. 17 år. 

 

Kategori A kunde visa upp den andra och tredje 

serien Nage no kata och/eller första serien 

Katame no kata. Kategori B kunde visa upp den 

första, andra och tredje serien Nage no kata och/eller den första och andra serien Katame no 

kata. Ungdoms Kata SM hölls samma dag som den årliga Senior Kata SM och kommer i 

fortsättning att vara en del av kalendarium.  

 

11 maj 2009, efter Kata EM i Bukarest Rumänien stannade Peter Martin kvar för att hålla en 

katakurs-domare utbildning för det Rumänska förbundet tillsammans med Daniel Lascau.  

 

 
   

Bild: Kristian Olssen 

 

22 maj 2009 anlitades Peter Martin 

och Åke Bransell av det Norska 

förbundet för en riksgradering med 

bl.a. ledamot i det Norska RGK och 

23 maj 2009 för att hålla en kata 

kurs i Fredrikstad Norge. 

 

 

 

 

Lördag den 22 augusti påbörjade teoretisk utbildning för  kata domare i Landvetter. 

Aspiranter deltog i special utbildning och examen för kata domare. Kursen omfattades: 

historisk tillbaka blick på Jigaro Kano’s Judo Kata, bakgrunden till EJU/IJF satsning på 

Kodokan standard kata som en tävlingsform, inlärning av bedömnings teknik i samband med 

kata tävlingar, definiering av tekniska fel med hjälp av EJU Kata Domare DVD, ifyllning av 

deltagarnas tävlings protokoll och praktisk examen på mattan. 8 aspiranter blev godkända.    
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  foto A. Tornberg.  
 

På den Nordiska Öppna Kata Turnering den 5 september i Borås fanns deltagare från Sverige, 

Norge, Finland, Schweiz, Ryssland, Portugal, och Holland. Svenska kata domare aspiranter 

fick sitta vid sidan om inbjudna utländska EJU kata domare som del av sin praktiska 

utbildning. Joakim Lindberg sköttade resultat på datoren. 

 

Den 11 december flög Peter Martin till Trondheim, Norge för att tillsammans med Iura Sensei 

hålla en gradering för Norska Förbundets RGK ledamöter Ronald Guttormsen och Roland 

Ruiken.   

 

På Kata EM i Bukarest 2009-05-16/17, lyckades Sonny Forsberg och Harri Rutanen få 

Sveriges bästa placering hitintills med en 5 plats i Kodokan Goshin Jutsu. 

I Malta höll IJF 2009-10-8/9 för första gången ett Kata VM med deltagare från hela världen. 

Japan tog guld medaljer i alla fem kata som man kunde delta i, med ett fullt landslag av 18 

personer. Sverige deltog med två domare och tre deltagande par, Diego Velazco och Markku 

Pihl kom trea in sin pool efter Italien och lyckades med en 6 plats i finalen i Kime no kata. 

Sabine Schröder-Andersson och Staffan Nilsson kom på 10 plats i Ju no kata och Sonny 

Forsberg och Harri Rutanen kom också på 10 plats i Kodokan Goshin Jutsu. 

 

2010-01-10 höll Peter Martin en gradering för den Danske Judo Förbundet i Esbjerg, 

Danmark. 

 

Riksgraderings har haft under 2010, 3 riks graderingar, 5 zon graderingar och 7 kata kurser. 

Zon graderingen i Nacka tillkomma 2010-12-18.  

 

Kata SM hölls i Borås 2010-04-10 med uttagning till IJF:s Kata VM i Budapest 2010-05-

25/26 

 

På egen bekostnad tog RGK vidare utbildning på Kodokan Summer Kata Kurs i juli månad. 

Med det utökade intresset för EJU och IJF kata tävlingar, fanns det 300 deltagare på mattan. 

Själva övningarna av de olika kata fick fördelas mellan de två stora dojo på 6:e våningen och 

den ändå stora dojo på 7:e våningen. Det var en väldigt intressant utveckling för 

Riksgraderingskommittén. 
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Kapitel 8 - Matchen mot "Svarta Masken" 
sammanställt av Roland Fällberg med Leif Karlsson (1972) 

 
 

 
Leif gör sig redo. Truls "ringside"  
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Kapitel 9 - Artiklar ur tidningen Judosport 
sammanställt av Roland Fällberg 
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Från första numret av Judosport 1964 
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Judoklubben Budo 10 år 1971 
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Kapitel 10 - Bilder från tiden då Judon var ung i Göteborg  
bilderna är tagna av Kurt Durewall och sammanställda av Roland Fällberg 

 

 
 
Bilderna på den här sidan är tagna på Sverige första judoklubb Hie-Gou (Arvid Lindmansgatan på Hisingen). 

Här tränade man under enkla förhållanden. Ovan kan ni se en ung Karl Wöst. 
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Kalle Wöst instruerar på Änggatan. Bilden är tagen i 

slutet av 60-talet.  

 
 

 

 

 

 

 

Karl Wöst och Bo Kärfstedt, Redbergsgården i början av 60-talet 

 

 
Kalle Wöst visar Tomoe-Nage på Änggatan. Bilden är tagen i slutet av 60-talet.  

 


