
Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 1 2022

I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Japanska spalten, Judons historia del 1. 

Läger inbjudan och mycket mera 

Välkommen till 2022 alla Fujianer!
Vi hoppas på att vi för gott har lämnat pandemiåret 2021 bakom oss. Och ser nu fram emot ett 
riktigt trevligt år med massor av träning. Vi börjar redan i februari den 12/13 med att hålla i ett 
internationellt läger med mycket kvalificerade instruktörer (se inbjudan) sidan 4. 
Här har du chansen att träna för absoluta topp instruktörer för nästan ingenting, vi behöver 
hjälp med att göra ett sådant här läger. Om du hjälper oss så kostar det dig ingenting, du får 
endast stå för matkostnaden som för två dagar blir 200:-. 
Och JA alla KAN ungdomar och vuxna alla kan hjälpa till med något! 
Så tveka inte in på klubbens hemsida och anmäl dig så fort som möjligt. 

www.cjjk-fuji.se

I maj så vill vi åka ner till Kristianstad och fira den klubbens 
50års jubileum se sidan 7. Klubben kommer här stå för så många kostnader 
(resa, lägret, mat & boende) som det går anmäld ditt intresse så fort du kan så
att vi kan vet hur många och hur mycket det kommer att kosta. 
Det går bra att redan nu göra en preliminär anmälan till mig på 
kim.hson61@gmail.com 

Vi hoppas och tror på att 2022 kommer att bli ett riktigt 
gott nytt år för klubben! 

Välkomna vecka 3. 



Judons historia del 1

Judo är en välkänd och 
respekterad kampsport som 
gjort sig känd genom tider-
na som tävlingssport och 
självförsvarsteknik. I dag är 
den grund till många 
moderna kampsporter och 
grenar inom dessa. Men var 
kommer originalet ifrån, den 
ursprungliga judon, och vad 
har det fått för betydelse?
Judo är japanska och betyder 
”Den följsamma vägen”. 
Enligt grundfilosofin går judo 
ut på att hitta ett flöde mel-
lan sinne och kropp, att an-
vända fysikens lagar för att på 
smidigast och effektivast sätt 
fälla, kasta eller hålla fast sin 
motståndare. Tekniker kan 
delas upp i kast, fasthållningar, 
armlås och halslås. 
För att förstå judo, måste vi 
lära oss lite om jujutsu. En av 
de vanligaste ursprungshis-
torierna är att tre herrelösa 
samurajer, så kallade ronins, 
fick lära sig jujutsutekniker av 
en man från Kina, vid namn 
Chin Gempin (1582-1674). 

Dessa tre ronins ska ha åtagit 
sig uppgiften att lära sig mer 
om kampkonsten och 
efteråt grundat sina egna 
stilar. Därifrån sägs sedan 
enligt vissa, att jujutsun är 
sprungen. Ytterligare en 
spekulation till jujutsuns 
uppkomst är att den 
härstammar från 
kamptekniken kumiuchi, 
som den japanska militären 
tränade under 1190-talet. 
Under ledning av samurajerna 
ska denna form av 
sumoliknande kamp sedan ha 
utvecklats till jujutsu. 
Oavsett vad som stämmer så 
är jujutsu en väldigt gammal 
metod för närstrid. Använd av 
samurajen, utvecklad för både 
obeväpnad men också beväp-
nad kamp i form av kortare 
svärd och knivar, i en del fall 
även riktad mot motståndare 
i kroppspansar. I grunden 
finns här olika sätt att besegra 
sin motståndare, så som 
strypgrepp, hårda kast, svärds- 
eller knivhugg, lås mot golv 
och väggar, armlås, fingerlås 
och mera. Med andra ord, en 
metod inriktad på ren strid. 

Tekniker för jujutsun hade 
varit kända sen tidigare, men 
i slutet av 1600-talet började 
kampsporten systematiskt 
läras ut och utövas. Under 
historiens gång öppnade flera 
olika skolor grundade av jujut-
sumästare, varje mästare hade 
sin egen tekniktolkning, skulle 
man kunna säga.
Men var kommer judon in i 
allt det här? Det hela börjar 
med en ung man vid namn 
Jigoro Kano (1860-1938). 
Jigoro var som ung ganska 
svag, vilket gjorde honom 
till ett enkelt byte för skolans 
mobbare. Efter tillräckligt 
mycket stryk fick Kano nog 
och bestämde sig för att börja 
träna jujutsu. Under den här 
tiden var jujutsu inte särskilt 
populärt i Japan längre, sedan 
samurajens förfall.

Det spelade för den unge 
Jigoro ingen roll, han talade 
med en så kallad
 ”bensättare”, en sorts dåtida 
kiropraktor, som tog honom 
till en jujutsumästare. Jigoro 
visade sig vara mycket duktig. 



Han utmärkte sig under de 
år han tränade på de olika 
jujutsuskolorna i Japan och 
blev till slut själv en erkänd 
och respekterad kämpe inom 
kampsporten. Snart skedde 
dock det som skulle förändra 
kampsportsvärlden för en lång 
tid framöver. 
Jigoro var långt från nöjd med 
jujutsun och hade sina egna 
idéer om en kampsport som 
yttrade sig något annorlunda i 
sin karaktär. 

De olika teknikerna och 
metoderna som fanns inom 
jujustu gjorde Jigoro Kano 
osäker på vad som egentli-
gen var det rätta utövandet av 
kampsporten och dess tekni-
ker, och bestämde sig för att 
leta reda på den gemensamma 
nämnaren för kampsporten, 
den essentiella grunden. Han 
kom fram till att det viktigaste, 
det som kampsporten byg-
ger på måste vara att använda 
kombinationen av mental och 
fysisk energi på effektivast 
sätt. Jigoro förklarar:

”Med denna princip i sinnet, 
gick jag återigen igenom alla 
metoder för attack och försvar 
jag hade lärt mig, och behöll 
endast de som stämde överens 
med principen. De som inte 
stämde överens övergav jag, 
och ersatte dessa med tekni-
ker som stämde överens med 
principen. Den kropp som 
resulterade av alla tekniker 
tillsammans, som jag döpte till 
judo för att skilja denna från 
dess föregångare, är vad som 
lärs ut på Kodokan.”
Någon gång mellan åren 
1860–1882 utvecklade Jig-
oro Kano det som idag kal-
las för judo. I grunden är det 
en blandning av shinyo-ryu 
jujutsu, kito-ryu jujutsu, och 
sumotekniker. 
1882 grundade Jigoro Kano 
den första judodojon, Kodo-
kan Judo, inuti Eishoji templet 
i Tokyo. Ju betyder ungefär på 
svenska ”följsam”. Do betyder 
”principen” eller ”väg”. Judo 
blir då alltså ungefärligt över-
satt till ”den följsamma vägen”, 
och Kodokan direkt översatt 
”skolan för studerande av 
vägen”. Så fokus ligger helt och 
hållet på själva vägen, den rät-
ta vägen. Inte bara i praktiken 
men också i teorin, vilket gör 
att judo inte blir begränsat till 
bara en kampsport, utan även 
kan bli en livsstil. 
För att förklara den ”följsam-
ma vägen” ger Jigoro Kano 
några exempel:
”Säg att en man står framför 
mig vars styrka är tio, och min 
egen är sju. Om han knuf-
far mig så hårt han kan, blir 
jag säkert knuffad bakåt eller 

omkullslagen, även om jag 
gör motstånd med all min 
kraft. Det är att möta styrka 
med styrka. Men om jag istäl-
let för att göra motstånd ger 
väg för hans knuff, genom 
att dra undan min kropp och 
hålla balansen, kommer min 
motståndare att förlora sin. 
Försvagad av sin klumpiga 
position, kommer han inte 
kunna använda all sin styrka. 
Den har nu fallit till tre. Eft-
ersom jag håller min balans, 
är min styrka fortfarande sju. 
Nu är jag starkare än min 
motståndare och kan besegra 
honom genom att bara använ-
da halva min styrka, medan 
jag håller den andra halvan 
kvar för något annat syfte. 
Även om du är starkare än din 
motståndare, är det bättre att 
först vara följsam. Genom att 
göra så, sparar du energi och 
samtidigt tröttar ut din mot-
ståndare.” Forsättning i nästa 
nummer av Fujinytt Judons 
historia del 2.



I samarbete med

INTERNATIONELLT
 LÄGER/ SEMINAR

I  Moto Ha Yoshin Ryu

DISTRIKT ÖST
SVENSKA BUDO &
KAMPSPORTSFÖRBUNDET

Vid frågor:

Kim Håkansson

0735/ 266 063

 

 Plats: Wämöskolan, Ekorrvägen 4, 371 42 Karlskrona.
 

 När:  Lördagen den 12 februari Träning kl 10:00  – 16:00. 
   Söndagen den 13 februari Träning kl 10:00 – 15:00. 

  Instruktörer: 
  Mauro Toso 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho of the Italian branch
  Allan Jonassen 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho of the Danish branch
  Jesper Holm Espenhein 7. Dan Menkyo Kaiden Shibu Cho Frederiksvaerk 
  Denmark
  Daniela Cappi 5. Dan Okuden Honbu Cho of the French branch
 Hur:  Med glatt humör och mycket KI. 
 

 Pris:  700 sek inklusive lunch för bägge dagarna. 
   För en dag betalar du 400 sek inklusive lunch.
 

 Anmälan: Görs via klubbens hemsida: www.cjjk-fuji.se

 OBS: senast söndagen den 6 februari måste vi ha din anmälan.
 

 Betalas:  Till BG: 5906-9294 senast tisdagen den 8 februari. 
   Ange: Moto Ha läger och namn. 

 Vem: Alla som känner sig sugna – ungdomar och vuxna –
   oavsett grad, stil eller klubb.

OBS

Begränsat antal platser

Först till kvarn.......

Supé 

vi kommer att gå ut och 

äta en bit mat 

tillsammans under 

lördagskvällen. 

Ange i anmälan om du 

vill följa med.



Vill du stödja Klubben men vet inte hur?

Gräsroten är en liten enkel sak som inte kostar dig en krona! 
Men som ger pengar i kassan till klubben. Om du spelar på 

någon av Svenska spels alla spel. 
Bara säg till att du vill stödja 

Carlskrona Jiujitsu Fuji, kostar inget extra och ju fler vi blir 
desto mer 

pengar får vi från Svenska Spel. 
Just nu är vi tre personer som stödjer klubben på detta sätt, 

självklar 
både vill och kan vi bli fler.

Hoppas du är nästa!!

Hej alla Fujianer!
 
Vi vill härmed välkomna er till vårt internationella läger 
helgen den 12-13 februari
med instruktörerna:
•Mauro Toso 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho of the Italian branch
• Daniela Cappi 5. Dan Okuden Honbu Cho of the French branch
• Allan Jonassen 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu cho of the Danish branch
• Jesper Holm Espenhein 7. Dan Menkyo Kaiden Shibu Cho 
 
Lägret kommer att hållas i Wämöskolans gymnastiksal. Vi tar tacksamt emot 
all hjälp vi kan få i anslutning till lägret. För de som har möjlighet att hjälpa 
till står föreningen för lägeravgiften. Och du betalar då endast för maten som du 
äter, kostnad 100:- per dag. OBS alla kan hjälpa till undomarna och vuxna.
 
Anmäl ert intresse så fort som möjligt på vår hemsida 
www.cjjk-fuji.se och meddela gärna om och i sådana fall 
när och hur ni kan vara behjälpliga.
 
Med vänliga hälsningar Styrerlsen
 
 





Hej alla Fujianer!
 
Helgen den 20-22Maj 2022 
kommer Kristianstads 
Kampsports center att 
arrangera ett läger för att fira 
50 år som förening. Vår fören-
ing planerar att ordna en resa 
dit för att delta på lägret. Alla 
medlemmar som är 
intresserade är välkomna. Om 
intresse finns kommer även 
övernattning att erbjudas. 
Kostnad för resa, läger och 
övernattning 
För eventuella vårdnad-
shavare som vill följa med 
kommer vi att ta ut en mindre 
kostnad för…
Mer detaljerad information 
kommer när vi fått en över-
blick över hur många som är 
intresserade.
 
Vi hoppas att alla vill hänga 
med. 
Anmäl ert intresse så fort som 
möjligt!
 



Japanska spalten.





Vid frågor och funderingar, kontakta: 
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

Välkomna till vårtterminen 2022
Priserna för året 2022 är:

OBS NYA PRISER FÖR 2022! OBS

  Ungdomar / mon-graderade :  500kr/termin eller årsavgift 800kr
  Vuxna / kyu-graderade:   600kr/termin eller årsavgift 1000kr
  Familj (upp till 4 personer):  1400kr/termin eller årsavgift 2200 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 vårtterminen är 2021-02-28 

Med vänliga hälsningar
Kassören

SWISH Nummer: 

123 211 04 84

INBETALNING/GIRERING     AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare (endast namn)

Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji

Belopp kronor Till bankgironr: (I fylls alltid)

59 06 - 92 94

EXEMPEL

425,00

Anna Andersson
Ny Ungdom VT - 2018


