
 

Artrapport IAIDO 
 

2014 Februari: 

EM 2014 
 
Se kalendern 

SM 2014 
 
Genomförs i Linköping den 10-11maj. Se kalendern för mer information. Alla är mycket 
välkomna. 
 

DM 2014 
 
DM är genomfört i distrikt väst den 25/1 
 

 

Lördag kväll, klockan har passerat 22:00 efter en lång dag av iaidoutövande. Tidigare samma 
dag samlades alla fem klubbarna inom svenska budo & kampsportsförbundet distrikt väst för 
en kamp om de åtråvärda medaljerna som ett distriktsmästerskap innebär. Dagen arrangerades 
av Shogun Halmstads Sensei Peter Höglund och Martin Ledin med uppbackning av Shoguns 
ordförande Monica Lindberg. Vid sin sida hade hon Andreas Höglund. 

 



 

Artrapport IAIDO 
 
Dagen inleddes med ett seminarie där Sensei Raili Salminen 5:e dan och Sensei Jesper 
Waldestål 4:e dan och europeisk guldmedaljör, stod för genomgången av de tolv katorna i zen 
ken ren. Sensei Waldestål gick igenom viktiga detaljer i varje kata genom att först visa och 
sedan handleda oss i våra försök att bland annat efterlikna Jespers fantastiska vinande hugg 
som skar genom luften. Jesper poängterade noga hur svärdet skulle hållas med rätt grepp och 
Raili berättade hur sayan ska träs på svärdet istället för att svärdet stoppas i sayan. För min 
egen del fick jag ett par bra tips i hur jag borde utföra chiburi på ett korrekt sätt med en bra 
"schuvung" och hur pareringen i Ukenegashi skall se ut för att vara som mest effektiv. Det 
belystes också vikten av att göra en fullständig sayabiki vilket innebär att vänsterhanden drar 
tillbaka sayan så långt det går i en hastig knyck samtidigt som svärdet Katana flyger ut i ett 
hastigt och bestämt hugg. 

 

Efter lunch inleddes själva tävlandet men startade egentligen med att banorna skulle tejpas 
upp. I brist på tillräckligt bred tejp löste vi problemet med eltejp som tejpades med flera 
remsor i bredd. Många meter tejp blev det....Mudanklassen började med sina individuella 
tävlingar vilket gjordes enligt poolspel där första och andra platsen gick vidare till den så 
kallade "stegen". I stegen avgjordes medaljplatserna i form av utslagning och bäste iaidoka 
blev Anna-Lena Olsson från Göteborgs Shobukan med en välförtjänt guldmedalj. 
Andraplatsen gick till Jan Marklund från Mariestads Takenoko och de två 
bronsmedaljerna  gick till Halmstads Stefan Eliasson och Morgan Engdahl. I danklassen blev 
den lycklige vinnaren Johan Andersson Falkenbergs JK, Jonas Engman knep silvermedaljen. 
Caiza och Joel Wranning lade vantarna på varsin bronsmedalj så med andra ord gick allt som 
glänste till Falkenbergs JK. I lagtävlingarna där Halmstad ställde upp med ett lag, Falkenberg 
med två, Mariestad med ett och Göteborg med ett två-tredjedelslag. Eftersom Falkenberg 
saknade en person för att kunna ställa upp med två kompletta lag lånade Halmstad ut en av 
sina utövare. I Göteborgs Shobukan tänkte de, asch det går nog med ett två-tredjedelslag och 
efter en mycket bra och taktisk prestation avslutade Anna-Lena Olsson och Hanna Adenbäck 
lagtävlingarna med ännu mer guld till Göteborg. Ett stort grattis till er som klarade detta trots 
en inlämnad WO. Andraplatsen i lagtävlingen gick till Falkenbergs lag två och 
bronsmedaljerna delades ut till Halmstad och Falkenbergs lag ett. 
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Avslutningsvis utförde Sensei Jesper Waldestål en enastående embu av ett antal koryukator. 
Dessa kator kan ses utföras av Sensei Waldestål längre ned på sidan. När alla är totalt 
utpumpade fysiskt såväl som psykiskt ska det så klart hållas graderingar också. De tre 
tredjekyu-graderade som hade för avsikt att klättra upp en nivå i graderna och ett steg närmre 
första dan, det svarta bältet, klarade detta bra och kände sig troligen en aning lättade när 
Sensei Peter Höglund kom och berättade att ingen av dem skulle behöva göra ännu en 
gradering till andra kyu. Grattis! 

 

Fler bilder kan ses i  bildgalleri. //Engdahl & Engdahl. 

RESULTAT DM IAIDO 2014 01 25 

 

MUDAN ( Kyu graderade) 

PLACERING Namn Klubb 

1 Anna-Lena Olsson Shôbukan 

2 Jan Marklund Takenoko 

3 Morgan Engdahl Shogun halmstad Iaido 

3 Steffan Eliasson Shogun halmstad Iaido 
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DAN (  DAN graderade) 

PLACERING Namn Klubb 

1 Johan Andersson   Falkenbergs judoklubb 

2 Jonas Engman Falkenbergs judoklubb 

3 Caiza Almén Wranning Falkenbergs judoklubb 

3 Joel Wranning   Falkenbergs judoklubb 

 

LAG 

PLACERING     

1 Shôbukan 1 Shôbukan 

2 Falkenberg 2 Falkenbergs judoklubb 

3 Halmstad 1 Shogun halmstad Iaido 

4 Falkenberg 1 Falkenbergs judoklubb 

 
 

Fighting spirit 

  Robin Carlefors Shinken 

   

 

Läger 
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Nordic Iaido Open 2014      
 
Den 1-2 mars genomförde det 4:de Nordic iaido open i Notudden i Norge, alla samlades den 

28 februari för att sen under lördagen genomföra ett seminarie på våra kator led av Sensei 

Momiyama med biträde av Raili Salminen, Jonny Martina, Martin Lindgren och José 

Martinez-Abarca.  

 
 

Träningen tog tyvärr slut allt för fort och vi samlades till sayonaraparty    

På söndagen samlades vi till tävling och den började med sandan /yondanklassen och gick 

över i mudanklassen för att sen avsluta med shodan/nidanklassen 

 

Resulat 

 

 
 

Mudan   

1. Matti Anttila  

2. Astrid Theutenberg  

3. Anna-Lena Olsson  

    Therese Hellborg. 



 

Artrapport IAIDO 
 

 
 

Shodan/Nidan 

1. Pasi Rupponen  

2. Partrik Karlsson  

3. Astrid Öman 

Markku Korhonen. 

 
 

Sandan/Yondan  

1. Jesper Waldestål 

2. Paulus Artimo  

3. Eija Snickeri 

 Johan Andersson.  
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Nedan kommer det några bilder från tävlingen 
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Vi tackar Notuddens kendoklubb för arrangemanget och 2015 kommer NIO gå i Halmstad 

Mer info kommer  
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Landslag läger i Linköping  
 

 
 

Under helgen 8-9 februari hölls det öppet landslagsläger i Linköping. Träningen leddes av 

landslagscoach Matti Pajaujis och lockade hela 29 deltagare från tio olika klubbar: 

Falkenbergs judoklubb, FSKA, Glimminge budokan, Komaki dojo, Linköpings budoklubb, 

Shobukan Göteborg, Shogun Halmstad, Sölvesborgs budosällskap, Takenoko Mariestad och 

Västerviks judoklubb. 

 
Träningen bestod under lördagen av en systematisk genomgång av alla 12 seitei-kata och 

under söndagen främst av tävlingsträning. 
/Caroline 
 

Det är mycket roligt att så många är intresserade att vara med och kvala till landslaget. 

Landslagsledningen kommer få ett svårt år att ta ut till vårat landslag för EM 2014 i Finland. 

Utbildning  

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlemmar i en organisation som hjälper 

idrottare med elitsatsning i kombination med högre studier i Stockholm, Sport Campus 

Sweden. 

”Dags att söka till Sport Campus Sweden och hösten 2014! Du som finns eller är på väg till 

Stockholm bör överväga att söka till ett av Sveriges bästa stöd inom kombinationen elitidrott 

och högre studier. Ansökan hittar du enkelt på SCS hemsida www.sportcampussweden.se. 

Gå in på Ansökan och fyll i dokumentet. Skicka iväg till SCS med ett enkelt klick och du är 

klar. OBS! Din ansökan ska vara inne före 15 april” 
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Läger och graderingsmöjligheter 
 
När Var Tävling Gradering Info 
2014     
Feb Linköping DM distrikt 

öst  
  

30 
feb -  
2 
mars 

Notudden Nordisk 
iaido open 
NIO 2014 

 https://www.facebook.com/events/6164069317
24572/?fref=ts 

21-23 
mars 

Bristol  1 kyu till 
5dan , 6-7 
dan 

The British Kendo Association and European Kendo 

Federation Iaido High Grade Seminar and Grading, 

mera info se 

http://www.kendoforbundet.se/category/iaido/ 
18-25 
april 

Åbo   med Takada Gakudo Sensei  
arrangör KFUM Uppsala Iaidoklubb 

26-27 
april 

Magglingen    

26-27 
april 

Town of 

Alsóörs 

Söder 
budapest  
ungern 

Ja Upp till 3 
dan 

http://www.iaido.hu/en/openiaitaikai 
https://docs.google.com/forms/d/1FeT_M-
mteygBX4mlfQlSmHN8B0C3l7wWEtzVmdb
DhCc/viewform 
 

10-11 
maj 

Linköping SM 2014  https://www.facebook.com/events/2097268125
22697/?fref=ts 

25-29 
juni 

Uppsala 
 

  med Takada Gakudo Sensei 
arrangör KFUM Uppsala Iaidoklubb 

1-5 
aug 

Eindhoven - Ja This summer the Netherlands Kendo Renmei 
will be hosting its biannual seminar of jodo and 
iaido in Eindhoven, under the direction 
of  Ishido Shizufumi sensei. The dates of the 
seminar are August 1 till 5: 

Aug Bath  ja http://www.kendo.org.uk/ 
21-22 
juni 

Villingen, 
tyskland 

 Upp till 5 
dan 

 
 Jodo und Iaido-Seminar in VS-Villingen  
for Beginners and Advanced Participants  

Mer info 
http://www.kendoforbundet.se/category/iaido/ 

25-
26/10 

Mariestad   Prel battoläger med Takenoko, Info kommer 

30okt 
–  
2 nov 

Helsinfors EM 2014 Ja www.eic2014.Fi 
 

     
 Berlin EM 2015  Fastställd 
 Hungern EM 2016  Prel 
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Mvh 
Iaidoansvarig  
Peter Höglund (S.00413)  
Adress: Klackens Östergränd 17  
Postadress: 302 61 Halmstad  
Tel: 035-22 01 28, 0708 179 644  
Epost: iaido@kendoforbundet.se 
           peter.hoeglund@telia.com 


