Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 1 2018
I DETTA NUMRET AV FUJINYTT.
Vårens första läger i januari.
Ett nytt Japanskt slott,
Japanska spalten, ett nytt Boktips.
Årsmötes inbjudan och mycket mera

ÅRSMÖTE !!
lördagen den 10 mars 2018 kl 10.00 på Wämöskolan i hemkunskapssalen
Styrelsen bjuder på gofika.
Vi kommer att behandla
sedvanlig dagordning.
Samt en del
stadgeändringar

Förslagen till
stadgeändringar kommer
i god tid att finnas på
klubbens hemsida
för närmare granskning.
www.cjjk-fuji.se

Övriga förslag och
eventuella motioner skall
vara styrelsen tillhanda
senast den 18 februari.
info@cjjk-fuji.se

Välkomna önskar Styrelsen.

INTERNATIONELLT
LÄGER/ SEMINAR
I Moto Ha Yoshin Ryu

Plats:

Wämöskolan, Ekorrvägen 4, 371 42 Karlskrona.

När:		

Lördagen den 27 januari Träning kl 10:00 – 16:00.
Söndagen den 28 januari Träning kl 10:00 – 15:00.

			

Instruktörer:

			
			
			
			

Mauro Toso 7 dan & Okuden			
Jesper Espenhein 6 dan & Okuden
Allan Jonassen 6 dan & Okuden
Daniela Cappi 4 dan & Chuden

vi kommer att gå ut och
äta en bit mat
tillsammans under
lördagskvällen ange
i anmälan om du
vill följa med.

Hur:		

Med glatt humör och mycket KI.

Pris:		

600 sek inklusive lunch för bägge dagarna.
För en dag betalar du 350 sek inklusive lunch.

			

Supé

Anmälan: Görs via e-post till: info@cjjk-fuji.se.

			
			

OBS: ange i anmälan om specialkost eller allergier
& eventuellt supé.

OBS: senast söndagen den 21 januari måste vi ha din anmälan.
Betalas:

Till BG: 5906-9294 senast tisdagen den 23 januari.
Ange: Moto Ha läger och namn.

Vem:

Alla som känner sig sugna – ungdomar och vuxna –
oavsett grad, stil eller klubb.
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Begrä till kvarn.....
Först

I samarbete med

DISTRIKT ÖST
SVENSKA BUDO &
KAMPSPORTSFÖRBUNDET

Boktipset

Tankeläsaren är den första
boken av tre i serien
De utvalda.
Och även om det är en serie
på tre böcker så anser jag att
det går att få full behållning att läsa denna som helt
fristående. En mycket bra bok
som jag varmt rekommenderar
till så väl vuxna som ungdomar.
Ytterligare ett boktips i
mästarklass.

De utvalda :
tankeläsaren
av Kristin Cashore
Tipsare Kim Håkansson
Tankeläsaren är en otrolig
succé som har sålts till 28
länder. Recensionerna har
varit fantastiskt positiva, den
har placerat sig på New York
Times berömda bestsellerlista och har belönats med ett
flertal barn- och ungdomsbokspriser och – inte minst – fått
tusentals hängivna läsare över
hela världen.
Boken handlar om artonåriga
Katsa. Hon lever i en värld
med sju kungadömen, där
vissa ovanliga barn föds som
så kallade "särlingar", med
olikfärgade ögon. Ett barn
med olikfärgade ögon har en
särskild gåva, och föräldrarna
måste lämna sitt begåvade
barn till landets kung. Katsas
gåva är dödandets gåva, så hon
har vuxit upp vid kungens
hov och utnyttjas som torped.
Hon skickas ut på uppdrag
att hota, lemlästa eller döda
kungens fiender.

Allt förändras när hon möter
den unge prins Po, som också
är en särling.
Han har tankeläsandets gåva.
Kärlek uppstår, och tillsammans ger de sig ut för att
störta en ondskefull kung. De
upptäcker också oanade sanningar om sig själva – har
Katsa verkligen dödandets
gåva eller är hennes talanger
egentligen till för något annat …? Och hur ska de kunna
störta en kung som har gåvan
att kontrollera andra människor?

Japanska spalten.

Här lär vi oss lite Japanska. Denna gången så kommer det från
bokstaven I & J vi forsätter även med lite blandade meningar
som kan var bra eller kul att ha.

Iai 			
Flexibilitet, dragande av svärdet
Iaido 			
Konsten att dra svärdet
Iaihiza 		
Position sittande på vänster fot och höger
knä uppe
Iaito 			Träningssvärd
Ichihyoshi 		
Hugga utan paus
Ichomage 		
Trad. hårknut t ex inom Sumo
Ie 			Nej
Ihi 			Viljekraft
Ikioi 			
(se Hazumi)
Ikkyo 		
Den första svärdstekniken
Ippon 		
Full poäng motsvarande 10p
Ipponken 		
Slag med en knoge
Ippon seio nage Skulderkast med en arm
Iri 			Ingång
Irimi 			
Inåt, in mot kroppen
Iro 			Färg
Iteki 			Barbar

Iaido Konsten att dra svärdet
Jaho 			Magi
Jigo 			Försvar
Jigo hontai 		
Grundställning för försvar
Jigo-waza 		
Försvarsteknik
Jijy-kumite 		
Sparring (free-fighting)
Jikan 			
Tid, klocka
Jime 			
Lås vid halsen
Jime-waza 		
Halslåsteknik
Jitsu 			
Fullhet – jfr Kyu = Tomhet
Jiyu 			Fri
Jiyu kumite 		
Fri sparring
Jo 			
Rundstav i trä cirka 127 cm lång
Jodan 		
Ansiktet (eg övre)

			J forts.

Jodan-age-uke
Uppåtgående blockering vid attack mot
			Jodan
Jodan-choku-zuki Rakt slag mot Jodan
Jodan-mae-geri Frontspark mot Jodan
Jodan-no-kamae Gardställning med svärdet vid Jodan
Jodo 			
Stavens väg (se Jo)
Jogai 			
Utanför mattan
Joseki 		
Tävlingsledning
Jozu 			
Skicklig, duktig
Judo 			
Den mjuka vägen
Ju-jutsu 		
Mjuk teknik
Juji 			
Kors, motstånd
Juji-gatame 		
Korslås
Juji-uke 		
Blockering med korsade armar
Jun 			
Samma sida
Jutsu 			
Teknik, metod, konst
Jutte 			
Japanskt parervapen mot svärd

Jutte Japanskt parervapen mot svärd

Fantastisk miljövänliga elektroniska cykeltaxi:

Jigoro Kano Judons grundare.
I ett senare planerat Fujinytt
kommer vi få Judons historia

Fantastisk miljövänliga
elektroniska cykeltaxi:
Japanska tre hjulförsedda fordon blandningar traditionella
japanska & moderna - detta
är en sann miljövänlig bil,"
sa Nobuyuki Ogura, verkställande direktör för Yodogawa
grupp, som byggde fordonet i
samarbete med tre andra små
företag I västra japan.
Det traditionella mönsterelement innehålla fordonets dörrar som är gjorda av japanska
" washi-papper`”. Den här
bilen har också den moderna
teknik som inkluderar litiumjon batterier som kan laddas
med vanlig el från laddnigs
ställen. Batterierna klarar av
att driva bilen i en timme när
fordonet kör i 40 km /h.
Jag tycker den är snygg och
skulle gärna både köra eller
åka i sådan här.

Slottet Kakegawa

Resenärer på som tog sig
fram på den gamla Tokaidovägen, den stora väg som
förband samurajerans administrativa center, Edo,
(nuvarande Tokyo) med
huvudstaden Kyoto, passerade 53 checkpoints och
försvarsanläggningar och
kunde bara stanna på statligt
godkända värdshus. Det 26:e
stoppet från Nihonbashi, den
stora bro i Edo varifrån alla
nationella sträckor mättes,
var Kakegawa. Staden utgjorde också ett stopp på
saltvägen som gick genom
provinsen Shinano (i prefekturen Nagano).
Över såväl denna viktiga
stad, saltvägen och den strategiskt livsviktiga Tokaidovägen vakade slottet Kakegawa. I själva verket löpte
Tokaido-vägen rakt igenom
den östliga delen av slottet.
Resenärerna fick ta sig over
vallgraven, vidare in på
slottsområdet och ut igen på
andra sidan.

Slottet i Kakegawa uppfördes
ursprungligen runt 1470 av
Asahina Yasuhiro, en samuraj underställd den mäktiga
Imagawa-klanen i Suruga (i
prefekturen Shizuoka). När
klanen Imawaga förlorade sin
makt till Oda Nobunaga efter
slaget vid Okehazama 1560,
delades Imagawa-klanens
land mellan de rivaliserande
Tokugawa- och Takedaklanerna och även om slottet
Kakegawa låg på Takedaterritorium så gav det sig fredligt
till Tokugawa 1568. Slottet
var ett av många som tillhörde
länsherren Tokugawa Ieyasu
fram till 1590 då Toyotomi
Hideyoshi tog kontroll över
större delen av landet och bokstavligen tvingade Ieyasu att

överge sin provins för att istället acceptera jordegendomar i
Kanto-regionen, nära Edo.
Kakegawa styrdes därefter
av en Toyotomis vasaller,
Yamanouchi Kasutoyo, som
renoverade och förbättrade
slottet i grunden. Planläggningen, stenväggarna och
vallgravarna som består
idag är i allt väsentligt från
Yamanouchis tid. Befästningen förstördes i en jordbävning 1604 och blev inte återuppbyggd förrän 1621.

Slaget vid Sekigahara år 1600,
ledde till att makten över
landet hamnade i händerna
på den segrande Tokugawa
Ieyasu. Yamanouchi flyttades till Kochi i Shikoku och
Hisamatsu Sadakatsu, halvbror till Tokugawa Ieyasu,
blev den förste i en rad av
Tokugawasläktingar som
styrde slottet fram till 1746
varefter sju på varandra följande generationer av Otaklanen tog över fortet innan
Edo-perioden tog slut.

Slottet Kakegawa forts.

Slottet hölls i gott skick under
hela feodaltiden, men blev
svårt skadat i den stora Anseijordbävningen 1854. Förutom
borgen var de flesta byggnader
lagade till 1861 och blev, efter
Tokugawas styre, säte för den
regionala administrationen.
Det ursprungliga vakthuset
finns kvar, låt vara på en
annan plats ca femtio meter
västerut, eftersom det fick flytta när Kakegawas nya stadshus byggdes. Byggnaden hade
från början sex portar, den
tredje – Fuki-no-Mon – är nu
en del av templet Enman-ji,
medan Ote-San-Mon-porten
gavs till templet Yusan-ji i
närbelägna Fukuroi där den
fortfarande finns kvar.

Det enkla men eleganta palatset Ni-no-Maru Goten på
slätten nedanför kullen ligger
kvar än idag. Det byggdes av
daimyon Ota Sukekatsu efter
jordbävningen 1854 och innan
shogunatet kollapsade, varför
det är en av de sista slottsbyggnaderna från den riktiga
Edoperioden.

Följaktligen är upptaget som
en viktig nationell egendom.
En privatperson lämnade
marken och en ansenlig summa pengar för att återuppbygga slottet i gåva åt staden. År
1994 kunde, tack vare lokala
donationer år 1994, borgen,
några vakttorn och några
muromgärdade sektioner
återuppbyggas på traditionellt
vis och därmed blev slottet det
första under efterkrigstiden
som byggts i trä.

Välkomna till vårterminen 2018
Priserna för året 2018 är:
		
Ungdomar / mon-graderade : 425kr/termin eller årsavgift 700kr
		
Vuxna / kyu-graderade: 		
525kr/termin eller årsavgift 900kr
		
Familj (upp till 4 personer):
1200kr/termin eller årsavgift 2000 kr
		Stödmedlem: 			100kr/år
		
Instruktörer & aspiranter:
100kr/år

OBS: Årsavgiften gäller endast kalenderår OBS
I avgiften ingår förutom medlems- och träningsavgift också en försäkring
som skyddar dig ifall det skulle ske en olycka.
Ps. För att underlätta mitt jobb som kassör var vänlig och
skriv för samt efternamn och vilken grupp ni tränar i på inbetalningen.

Sista betalningsdag: för vårterminen är 2018-02-28
INBETALNING/GIRERING

AVI

EXEMPEL
Betalningsavsändare

Betalningsmottagare (endast namn)

Anna Andersson
Ny Ungdom VT - 2018
Belopp kronor

425,00

Med vänliga hälsningar
Kassören

Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji

Till bankgironr: (I fylls alltid)

59 06 - 92 94

SWISH Nummer:

123 211 04 84

Vid frågor och funderingar, kontakta:
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063
Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

