
Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 3 2022

I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Kedjan som rädar liv, eller Jutsun som rädar liv?

Japanska spalten, Judons historia del 3. 

Höstterminen startar vecka 34!

Instruktörer: 
Peter Sundqvist, 
Per Tedin, 
Jimmie Rudvall, 
Jonas Kedjevåg

Tisdagar 18.00 – 19.30 alla vuxna & unga
Torsdagar 18.00 – 19.30 alla vuxna & ungdomar

Välkomna!

Med en specialare 

se inbjuda sidan 
två 



Nu erbjuder klubben dig som medlem en kostnadsfri utbildning i HLR. 

OBS! begränsat antal platser, först till kvarn. . . 
Anmälan görs på hemsidan ange vilken dag. 

Tisdagen den 23 augusti eller torsdagen den 25 augusti 2022
Frågor kontakt Peter Sundqvist, 0709–611 015 

I samarbete med 



Judons historia del 3

Helio blev under åren en 
mycket framgångsrik kamp-
sportare, och deltog i tävlin-
gar med flera kända kamp-
sportsprofiler, bland dessa 
Masahiko Kimura år 1951. 
Kimura, som var rankad som 
Jigoro Kano judoka num-
mer ett i Japan, ansåg till en 
början Helio ovärdig att möta 
honom, och insisterade på att 
Helio först var tvungen att 
besegra Yukio Kato, som då 
var rankad tvåa av judokorna 
från Japan. Detta lyckades 
han med och Kimura gick 
med på en match, som Kimura 
vann genom sitt armlås som 
efter just den matchen, blev 
uppkallat efter honom själv. 
Brasiliansk jujutsu inte är 
ren jujutsu som man kan tro 
av namnet att döma, utan 
judo. Anledningen till att det 
heter just brasiliansk ju-
jutsu istället för judo är helt 
enkelt därför att judon var 
så pass ny och okänd i flera 
delar av världen. Även i Ja-
pan kallades judon i början 
för ”Kano jujutsu”. Det tog ett 
tag innan kampsporten fick 
sitt riktiga namn befäst, så 
det är inte så konstigt att man 

i Brasilien inte hade sten-
koll på namnet. I vilket fall, 
härstammar brasiliansk jujut-
su från Kanos judo i och med 
att Carlos Gracie ursprungli-
gen studerade under mentorn 
och judokan Mitsuyo Maeda. 
Det var denna kunskap han 
lärde ut till sina bröder och 
som Helio byggde vidare på. 
Det som utmärker brasiliansk 
jujutsu från judo är dels att 
vissa regelmässiga ändringar 
som gjorts inom judon sedan 
införandet i Brasilien har 
inte påverkat reglerna inom 
BJJ. Det är exempelvis tillåtet 
att kasta sig själv ned mot 
marken, så länge man har 
tagit ett grepp om sin mot-
ståndare, vilket det inte är i 
judo. Men de framförallt rent 
tekniska skillnaderna är att 
det enkelt sagt i BJJ ligger 
mer fokus på markstrid. Med-
an judon fokuserar mycket på 
nedtagningar fokuserar BJJ 
mer på grappling. Samma som 
i judon gäller dock att an-
vända sig av mer av teknik än 
ren styrka för att besegra din 
motståndare, oavsett storlek 
och styrka på den du möter.
För att återgå till vårt ur-
sprungliga ämne, själva ju-
don. Efter grundandet spred 
sig judon snabbt. Runt år 
1889 åkte Jigoro Kano runt 
i Europa för att bland annat 
studera västerländska utbildn-
ingsmetoder, men också sprida 
judon. Jigoro Kano var även 
i Stockholm under en av sina 
resor, år 1890. Den första ju-
doklubben i Sverige bildades 
dock så sent som 1956 och då 
i Göteborg, det var klubben 

Hie-Gou. Sedan grundandet 
och fram till i dag har judo 
vuxit till sig ordentligt och är 
nu en olympisk sport. Undra 
om Jigoro Kano hade kunnat 
föreställa sig det, när han som 
tonåring började med jujutsu 
av anledningen att han blev 
mobbad och nedslagen av sina 
klasskamrater för att han var 
fysiskt svagare. Denna ”svaga” 
pojke var början till en av 
dagens absolut största kamp-
sporter.

Grand master Helio Gracie



JUDOFAKTA
Kodokan  grundades av 
Jigoro Kano (1860-1938) 
1882. Namnet betyder ungefär 
“en plats att lära ut vägen”. 
I en intervju 1913 sade Kano 
att: ”Om jag skulle uttrycka 
principerna i judo i en enda 
mening så skulle jag säga, 
att det är att är en sport som 
använder både sinnet och 
kroppen på bästa möjliga 
sätt”. Även om tävling är en 
stor del av judon idag, var det 
inte Kanos avsikt att skapa en 
tävlingsidrott. 

När Kano grundade judon var 
hans mål istället att skapa 
en sport som utvecklade både 
kroppen och psyket i lika pro-
portioner. 
Tekniker som valdes ut för 
kodokan judo skulle genom 
fokus kring hävstångseffekt 
eller tyngdpunktsplacering på 
effektivt sätt nyttja den kraft 
man lade in i utförandet till 
att omrikta motståndarens 
kraft och rörelsemoment och 
bryta hans balans. Även efter 
Jigoro Kanos död har hans 
elever och efterföljare inom 
kodokan judo fortsatt att 
utveckla judon genom vari-
anter i utförande eller helt 
nya tekniker. 

Vissa farliga moment är 
numera förbjudna i tävling 
men kan fortfarande tränas 
med en samarbetande partner 
som ren teknikuppvisning 
eller som kata (form). 
Det finns även vapentekniker, 
slag och sparkar i judo men 
det tränas då enbart i kata-
form. 

Judon tränas idag i de flesta 
länder huvudsakligen som en 
tävlingssport men används 
även för motion eller andra 
former av träning. 
Det är Kanos judo, kodo-
kan judo som är en olympisk 
idrott. I Japan finns även 
en mindre gren av judo som 
tävlar under annorlunda 
regler som mera befrämjar 
markkamp, kosen judo. Kosen 
beskrivs ofta felaktigt som en 
separat typ av judo, men det 
handlar egentligen om ett 
annat regelverk kring täv-
lingar som populariserades i 
början av 20-talet. 
Ordet kosen är en förkortning 
av Senmon Koto Gakko
 

(vilket betyder “den högre 
professionella skolan”) 

och fokus ligger på mark-
strid (newaza) och liknar 
brasiliansk jujutsu både till 
tränings- och tävlingssätt.

JUDOFIGHTER – 
MASAHIKO KIMURA

Masahiko Kimura var en stor 
judomästare och fick armlåset 
som ursprunligen heter ”gyaku 
ude-garami”, uppkallat efter 
honom själv. Som tioåring 
började Masahiko Kimura 
att träna judo. Efter att hans 
lärare i fjärde klass örfilade, 
kastade honom på marken och 
skällde ut honom i korridoren 
för att med flit haft sönder 
lärarkatedern, bestämde han 
sig att hämnas på läraren. 
Kimura fick reda på att 
läraren hade graden första 
dan i judo. Kimura tänkte att 
om han också började träna 
judo och blev andre dan så 
kunde han besegra sin lärare.
Sagt och gjort, nästan. Kimu-
ra blev andre dan men häm-
nades aldrig på sin lärare, 
som tur är. Han fortsatte hur 
som helst att träna judo och 
började snart tävla. De första 
tävlingarna slutade med för-
luster för Kimura, men turen 
skulle snart vända. 1932 bör-
jade han på Chinsei Junior 
High och uppger att han då 



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!!

tränade fem timmar om dagen 
och utöver det gjorde 300 arm-
hävningar, dagligen. Det var 
nu Kimura skulle börja göra 
framgång på riktigt. Förutom 
fyra förluster, vann han alla 
matcher han ställde upp i, och 
1937 förklarades han vinnare 
av den japanska judomäster-
skapen.

Det sägs att hemligheten 
bakom Kimuras framgång är 
det han kallar för “San-bai 
no Do-ryoku” eller “trippel-
ansträngning”. Kimura berät-
tar att han efter vunnit det 
japanska mästerskapet ins-
pekterade sin kropp och kom 
fram till att han inte är sär-
skilt utmärkande med en höjd 
på 169 centimeter och en vikt 
på 86 kilo. Det var detta som 
föranledde tekniken “trippel-
ansträngning”. Sammanfat-
tat innebar tekniken att han 
tränade tre gånger mer eller 
hårdare än sina motståndare. 
Hans resonemang var, att om 
hans motståndare tränar dub-
belt så hårt som honom för 
att bli bättre, måste han alltså 
träna trippelt så hårt. Det 
resulterade i ett schema på nio 
timmars träning om dagen. 
Hans taktik lyckades. Under 
de kommande två japanska 

judomästerskapen 1938 och 
1939, behöll han sin titel. I 
och med det hade han vun-
nit judomästerskapen tre år i 
rad och fick som pris ta hem 
judomästerskapens flagga, 
som den ende i historien att 
göra detta, någonsin. På detta 
följde fler stora segrar under 
kommande år, bland annat 
mot Helio Gracie.
Masahiko Kimura gick bort 
1993 efter en kamp mot lung-
cancer, han blev 75 år gam-
mal. I dag är han ihågkom-
men som en förebild och en 
av historiens absolut största 
judokas.



BETYDELSEN AV JUDO

Det övre tecknet, ju, betyder ungefär på svenska 
”följsam” eller ”mjuk”. do betyder ”principen” el-
ler ”väg”. Judo blir då alltså ungefärligt översatt 
till ”den följsamma vägen”. 
Tekniken i judo handlar inte om att den är 
mjukare som i snäll, utan snarare om att man 
lånar motståndarens kraft genom att utnyttja 
dennes vikt, balans och position till sin egen 
fördel.



Räv byn
Japan är fullt av djurkaféer 
och djuröar, men vad kan 
tänkas vara coolare än en 
rävby? I de pittoreska bergen 
i Miyagi prefektur vid Zao 
Fox Village  kan du titta på, 
mata och ta bedårande bilder 
med sex olika raser av vilda 
japanska rävar. Mindre av en 
djurpark och mer av en fritt 
strövande skog med 
miniatyrrävhus, Zao Fox 
Village är unik.
Vanligtvis inte sett på nära 
håll längre, rävar bodde en 
gång sida vid sida med männi-
skor i forntida Japan och har 
länge varit en del av tradi-
tionell folklore. Rävar får en 
ganska dålig rep för att vara 
tricksters i många kulturer 
men i Japan tros de också vara 
magiska 
varelser och budbärare av 
Inari Okami, Shinto-
gudomen för fertilitet, 
välstånd och ris.
 
Miyagi Zao Fox By
.



Japanska spalten.





Välkomna till höstterminen 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 höstterminen är 2022-09-30 

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

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

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838


