
                                                   

En månad till EM i iaido: 

Väl förberedda och med goda 
förhoppningar

- Det ser riktigt bra ut. 

- Ja, riktigt bra ser det ut. 

Orden hade kunnat vara Dupontarnas från Tintin-serierna, men det är
Matti Pajaujis och Martin Lindgren som säger det inför stundande 
mästerskap. 

Med en månad kvar till iaido-EM i Budapest samlades landslaget den gångna 
helgen i Sölvesborg för ett gemensamt träningsläger. Sexton ambitiösa 
iaidokas som ska göra upp med europaeliten om medaljerna, under ledning av 
kapten Martin Lindgren sensei och coach Matti Pajaujis sensei. 

- Vi har ett starkt landslag och jag har goda förhoppningar. Vi står oss väl i 
konkurrensen, och det är riktigt kul, säger Martin. 

Matti instämmer: 
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- Ja, det ska bli väldigt spännande. Jag tror på bättre medaljskörd än förra 
mästerskapet! De flesta har varit med i landslagssammanhang förut så vi har 
en god kontinuitet. Alla har också utvecklats mycket bra under året. 

Men tillägger sedan efter en stunds eftertanke: 

- Problemet är ju bara att de andra lagen har utvecklats också... Men vi kan 
gott ha höga förhoppningar. Alla är förstås uttagna för att vi tror på att de har 
möjlighet att prestera väl och komma långt. 

 

Dags att finslipa detaljerna

I fjol tog Sverige hem ett guld, ett silver och ett brons individuellt och 
dessutom silver i lag. I Budapest ska det alltså bli fler, är förhoppningen. Nu är 
det dags att finslipa detaljerna om det ska kunna blir så. 

- Det finns alltid saker som kan förbättras, förklarar Martin. Det är ju den stora 
tjusningen med iaido! Men om man tänker på förberedelserna inför EM så är 
det dock viktigt att vara realistisk på vad man mäktar med nu. 
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- På den tiden som är kvar kan man inte ändra sin o-chiburi eller göra om sitt 
hugg helt, utvecklar Matti. Det skulle nog mer röra till det om man skulle 
försöka. Men det går nästan alltid att hitta något man kan göra för att utveckla
sin iai, antingen som helhet eller enstaka tekniker. 

Både ge och ta kritik

Under lägret varvas genomgångar från senseierna med egen träning och olika 
feedback-övningar. Deltagarna får både ge och ta kritik på varandras tekniker. 
Det är också tävlingsträning med tips på saker att tänka på under just en 
tävling. Bland annat får alla prova på att själva döma, vilket ger en bra bild av 
att det inte alltid är så enkelt. Oftast är domsluten blandade, med några åt den
ena och några åt den andra iaidokan. 

- Som tävlingsgren är iaido en bedömningssport, med allt vad det innebär. 
Även tur och otur med lottningen kan spela in. Men när det kommer till kritan 
är det ändå oftast så att de som gör bäst iaido är de som kommer längst i 
turneringen. Och dit hoppas och tror vi att flera av oss i landslaget ska 
komma! avslutar Martin. 
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