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Verksamhetsberättelse 2017 
 

Sommaren 2017 hölls VM och vänskapstävlingar i Yamanashi i Japan, en höjdpunkt som satte 

sin prägel på en stor del av verksamhetsåret. Det innebar att många personer egagerade sig, 

planerade och tränade extra mycket, framför allt inom landslagsledningen och landslaget, men 

också i klubbarna. Utöver VM-tävlingarna deltog våra medlemmar i vänskapstävlingar i Japan, 

tre personer gick upp för gradering till mycket höga dan-grader, och svenska domare var med 

och dömde. Dessutom representerade förbundets president och ordförande Sverige under World 

Taido Federations möte, vilket hölls i samband med tävlingarna.  

Deltagare, funktionärer och alla andra som följde med till Yamanashi gjorde en fin insats som 

representanter för svensk taido.  

Under 2017 har våra medlemmar också deltagit i andra tävlingar i Sverige och utomlands. 

Förbundet och klubbarna har arrangerat ett antal träningsläger för både barn och äldre, det har 

hållits utbildningar, en utvecklingshelg samt ett antal gemensamma träningssessioner, med 

mera. En del av aktiviteterna redovisas nedan.  

 

Tävlingar som våra medlemmar deltog i  

Februari: Öresund Taido Open, Höganäs 

Mars: Taikei Öppna Mästerskap, Uddevalla 

April: Finnkampen, Åbo 

Maj: Väne Cup, Trollhättan 

Maj: SM, Trollhättan 

Juni: Landslagstävling, Uddevalla 

Juli: VM, Yamanashi 

Juli: International Taido Friendship Games, Yamanashi 

November: Kauko cup, Stenungsund 

November: November cup, Strömstad 

December: TAJK 

 

Läger, träffar och utbildningar 
 
 

Februari: Tengi-session, Höganäs 

April: Sverigelägret, Mölndal  

Maj: Domarmöte, Vänersborg 

Juni: Sommarläger för barn, Kungälv 
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Juli: VM-seminarier, Yamanashi 

September: Klubbarnas utvecklingsträff (KUT), Kungälv 

Oktober: Domarutbildning, Kungälv 

 

 

 

Svenska mästare i Taido 2017 
 

Hokei damer: Emelie Roos, Uddevalla 

Jissen damer: Emelie Roos, Uddevalla 

Hokei herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad 

Jissen herrar: Akkanat Jensen, Taidoklubben Sensu Dojo 

Lagjissen herrar: Sensu Dojo (Oskar Sjöberg, Ershad Nazari, Akkanat Jensen) 

Laghokei: Sensu Dojo (Oskar Sjöberg, Akkanat Jensen, Ershad Nazari, Conny Nordström) 

 

 

Internationella placeringar 
 

Robin Nilsson, 3:e plats i hokei vid International Taido Friendship Games, Yamanashi. 

 

 

Graderingar 
 

Under graderingarna som hölls i samband med VM i Japan erhöll tre svenskar nya dan-

grader, enligt följande: 

 

Reine Persson, 7 dan  

Jesper Olsson, 5 dan 

Beatrice Kantén, 4 dan  

 

Därutöver har ett stort antal graderingar utförts i klubbarnas regi under året.  
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Landslaget 2017 
 

Under året har Anna Cervin och Stefan Nilsson varit landslagstränare, och Gunnar Cervin 

förbundskapten. Landslagsmedlemmarna togs ut i samband med TÖM i början av mars, och 

truppen bestod av: Oskar Sjöberg, Net Jensen och Nathalie Johansson från Strömstad; 

Johannes Rönnborg, Jakob Gunnarsson och Julia Nilsson från Uddevalla; Nasrin Mosawi från 

Kungälv; Emelie Roos och Hans Sanell från Göteborg; Vendela von Fluck och Sofie 

Petersson från Stockholm; samt Zakaria Maghder från Malmö.  

 

Före VM i Yamanashi, höll landslaget sju träningsläger, inklusive en fysträff på Bosön med 

Svenska budo- och kampsportsförbundet (SB&K). På plats i Japan hölls ett flerdagarsläger i 

Hirosaki med hjälp av Alvar Hugosson, innan landslaget reste till Yamanashi och 

världsmästerskapen som arrangerades 30 juli. Sverige blev utan medaljer, men 

landslagsledningen bedömer truppens utvecklingspotential som mycket god. 

 

Arbetet med att utveckla kompletteringsträningen för elitsatsande utövare, fortsatte i 

samarbete med SB&K:s elitansavariga Helena Hugosson. På Klubbarnas utvecklingsträff i 

september informerade landslagsledningen om hur kompletteringsträningen är upplagd och 

tänkt att fungera, för att alla tränare till utövare som vill satsa på landslaget ska kunna arbeta 

gemensamt och mot samma mål. Året avslutades med ytterligare ett läger med fystest på 

Bosön, där utövarnas hemmatränare också var med.  
 
 
 

Barnkommittén  
 

I de flesta av våra klubbar är barnträningen en väl etablerad del av verksamheten, som är 

självgående i förhållande till barnkommittén. Kommittén, som letts av Eddie Herlin, har 

under året arbetat för ett utbyte med Finland och även inlett en dialog med den franska 

motsvarigheten till barnkommittén.  

 

 

Tävlings- & Domarkommittén 
 

I samarbete med Vänersborgs Taidoklubb, som arrangerade Väne Cup i Trollhättan 20 maj, 

genomfördes SM under överinseende av Maria Jacobsson, tävlingsansvarig i Tävlings- & 

Domarkommittén. I direkt anslutning till SM hölls ett nyuppstartsmöte för domare, under 

ledning av domaransvarig, Micke Korths. Det samlade tio deltagare. Tillsammans inventerade 

de vad som kan och behöver göras på domarfronten, samt fördelade inledande uppgifter. 

Domarlistan, som finns tillgänglig på webben, kompletterades och uppdaterades också av 

Henrik Johansson. 

 

10 juni höll landslaget tävlingsträning med domare i Uddevalla. Domarna Björn Sjöberg, 

Frank Ericson och Reine Persson bidrog på så vis till ett uppskattat samarbete, som det finns 

önskemål om att fortsätta med. Deltagarna fick möjlighet till förklarande feedback på de 

domslut som gavs, och domarna kunde bedöma Sveriges främsta utövare på ett koncentrerat 

sätt och kommentera varandras bedömningar. 
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Till World Taido Championship i Yamanashi kvalificerade sig följande svenska domare: 

Björn Sjöberg, Frank Ericson, Maria Jacobsson, Mikael Jansson och Micke Korths. Utöver 

dessa deltog även Beata Kurucz, Eddie Herlin, Leif Nilsson (som representerade Norge), 

Lotta Korths och Reine Persson som domare på International Taido Friendship Games. I 

samband med WTC-evenemanget hölls även seminarier för domare där samtliga ovanstående 

deltog. 

 

28–29 oktober hölls Domarutbildning i Kungälv. Kursansvariga var Frank Ericson (B) och 

Micke Korths (C), tillsammans med Maria Jacobsson. Sju nya C-domare och fyra B-domare 

utbildades. Inför utbildningen uppdaterades stora delar av tidigare kursmaterial, som nu finns 

tillgängligt för kursdeltagarna på Dropbox. 

 

Till All Japan Taido Championships 2017, var Mikael Jansson inbjuden som domare.  
 

 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har haft tre fysiska träffar under året, samt ett telefonmöte. Den har bestått av: 

 

Ulf Karlsson Tada, ordförande  

Linda Åhs, vice ordförande, t.f. ordförande från och med december 

Leon Lindqvist, kassör   

Malin Avenius, ledamot 

Henrik Johansson, ledamot 

Maria Jacobsson, suppleant 

Eddie Herlin, suppleant 

 

 

 


