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Verksamhetsberättelse 2016 
 

Ordföranden har ordet 
2016 har, som andra år utan internationella mästerskap, varit mindre intensivt. Ändå har ett 

antal saker hänt. Landslaget har genomfört arbetet med fysprofilen, vilket nu gör att våra 

bästa atleter får chansen att utvärdera sig själva och kan se hur de behöver träna för att 

utveckla sin fysik. Satsningen mot VM har naturligtvis också fortsatt med ett antal läger under 

året. SM gick av stapeln i Norrköping under SM-veckan, med mycket publik under finalerna 

mitt på Tyska torget. Jag vill passa på att tacka alla deltagare, som bjöd på mycket bra taido! 

Under hösten genomfördes KUT, där vi bl. a. tog fram en definition av taido och diskuterade 

hur vi ska behålla våra barn när det är dags att gå över till vuxenträningen. Vi finns även på 

Instagram numera, under kontot taido.nu! 

 

Sverigelägret genomfördes i Malmö, med många duktiga instruktörer, svartbältesgraderingar 

och Taido Shodan Classic. Flera domare samt landslaget deltog vid Taido Superday i 

Helsingfors i november, där de fick tillfälle att träna för Tetsuji Nakano sensei, flerfaldig 

världsmästare i hokei, samt få ett tillfälle att diskutera regler och bedömningar under ledning 

av Alvar Hugosson. 

 

Det här har också varit mitt sista år som ordförande och i styrelsen, åtminstone för den här 

gången. Jag har tyvärr inte den tiden som jag anser att jag behöver för att vara en bra 

ordförande just nu, så därför är det bättre att någon annan får ta över. Vad som händer i 

framtiden låter jag vara osagt, men nu behöver jag trappa ner ett tag. Vi kommer dock att ses 

på mattan framöver också, det är mötena med er som ger mig energi! 

 

Hannes Kannisto 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 

Hannes Kannisto, ordförande 

Zakaria Maghder, vice ordförande 

Vendela von Fluck, kassör 

Malin Avenius, ledamot 

Henrik Johansson, ledamot 

Linda Åhs, suppleant 

Maria Jacobsson, suppleant 

Valberedningen har bestått av: Martin Dahl (ordf.), Maria Hjelm och Eddie Herlin. 

 

Svenska Mästare i Taido 2016 
Hokei damer: Emelie Roos, Uddevalla 

Jissen damer: Emelie Roos, Uddevalla 

Hokei herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad 

Jissen herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad 

Lagjissen herrar: Väst (Oskar Sjöberg, Joakim Johansson, Eddie Herlin) 

Laghokei: Bohuslän (Joakim Johansson, Zakaria Maghder, Oskar Sjöberg) 
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Landslaget 2016 
2016 har präglats av arbete med Fysprofilen, införlivande av kompletteringsträning och 

anammande av Periodiserad träning för att höja våra landslagsaspiranter till en högre nivå. 

Det har skett under ledning av SB&K’s personal vid ett flertal träffar vid Bosön. 

Landslagsledningen (LL) har vidare sökt aspiranter för landslagstruppen, genom att bl.a. hålla 

öppna landslagsträningar för att försöka få fler att satsa helhjärtat på tävlingsträning. Vi har 

vidare försökt införliva tanken med periodiserad träning hos de tränare som har elitsatsande 

taidokas. Här ser vi dock behov av ytterligare arbete. 

 

Vi har under 2016 haft fem i truppen som helhjärtat satsat mot en landslagsplats. Tyvärr 

tappade vi fem solklara kandidater tidigt under året, som av olika anledningar valt att sluta 

tävla eller helt slutat med taido. Två nya truppmedlemmar togs ut i juli efter SM, vilket 

innebär att i slutet av året hade vi 7 st truppmedlemmar som aspirerar på en landslagsplats 

inför VM i juli 2017. Utöver det finns några som vi bearbetar med förhoppning om att de 

kommer vilja satsa framåt.  

 

LL har deltagit vid förbundstävlingarna för att finna kandidater till truppen. Sex 

landslagsläger har genomförts, där första halvårets läger varit öppna för aspiranter. Flera 

truppmedlemmar åkte över till Finland i februari för att delta på en av deras tävlingar.  

Tre elitträffar med Fysprofil, föreläsningar och fystester har genomförts med SB&K på 

Bosön, något som uppskattats mycket av truppmedlemmar och ledning.  

 

Ett 3-dagars tävlingsträningsläger genomfördes i Strömstad under augusti, för att jobba ihop 

den nya truppen. Till det lägret bjöds även övriga tävlingsintresserade in från klubbarna och 

även från Norge. Fysprofilen, tester, kompletteringsträning, periodisering och föreläsningar 

inom idrottspsykologi med Rasmus Wallin-Tornberg, var några av de områden som 

behandlades. Detta var det första av fyra träffar med idrottspsykologi för Rasmus, som 

satsning inför VM 2017.  

 

Året avslutades med att LL med större delen av truppen åkte över till Finland i november, för 

Taido Superday: ett tvådagars träningsläger tillsammans med finska truppen för Nakano 

sensei, flerfaldig VM-guldmedaljör. I samband med lägret hölls även domarseminarie där 

finska, svenska och japanska domare diskuterade regeltolkningar. LL deltog vid seminariet 

för att kunna anpassa träningen inför VM. 

 

Fysprofilen avslutades under året och dokumentet under Landslag har uppdaterats på 

hemsidan. Dokumentet ger en bild av vad som krävs i form av fysisk nivå för att kunna 

prestera på den nivå som krävs för internationella tävlingar. Den beskriver även hur 

fystesterna genomförs, samt hur resultaten från dessa tester visar vilka styrkor och svagheter 

den enskilde elitsatsande har (och därmed vilken kompletteringsträning som fordras). 

 

Landslagsledningen består av Gunnar Cervin, Förbundskapten och administratör; Anna 

Cervin, landslagstränare; samt Stefan Nilsson, landslagstränare. 
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Annan verksamhet under året 
 

Domarmöte 
Maria Jacobsson har ansvarat för domar- och tävlingskommittén. Utöver verksamheten i 

samband med förbundstävlingarna, hölls även internationellt domarseminarie i samband med 

Taido Superday, 26-27 november i Lahtis, Finland.  

 

Barnkommittén 
Året inleddes med en omfattande undersökning för att besluta om och förankra benämningen 

av taidons barnverksamhet (tidigare: "juniortaido"). En positiv process, med flera förslag och 

goda tankar bakom dem. Samtidigt som vi är överens om att innehållet, själva taidoträningen 

och att den verkligen ÄR anpassad till barnen, är det viktigaste. 

 

Generellt används nu benämningen "taido", förutom när vi talar om själva systemet "taido för 

barn". I samband med detta, och efter föregående års internationella utbyte om taido för barn, 

reviderades även kursmaterial och berörda delar av förbundets webbplats, taido.nu.  

För det fortsatta arbetet med att utveckla systemet, deltog kommittéansvarig på den intensiva 

"Falla säkert"-kursen i Stockholm - där den nederländske judopedagogen Yos Lotens gjorde 

ett stort intryck. Kursen rekommenderas särskilt. 

 

En bra barnverksamhet är grunden för en större förening. För att kvalitetssäkra denna bör 

varje förening med barnverksamhet ha instruktörer som har genomgått Svenska 

Taidoförbundets instruktörskurs "taido för barn". (SB&K:s har en endagars 

Barnledarutbildning och Barnkommittén rekommenderar även SISU:s idrottsgenerella 

instruktörsutbildning Plattformen - barn och ungdom.) 

 

18-19 juni, i Tanum, utbildades Barninstruktörer i taido från Stockholms Taidoförening, 

Taidoklubben Sensu Dojo Strömstad och Tanum, Uddevalla Taidoklubb Taikei och 

Göteborgs Taidoklubb. Kursledare var P-A Nyberg, Lotta Korths och Micke Korths (Tack till 

Håkan Hansson). 

 

Kommittén var även representerad på Klubbutvecklingsträffen i Varberg 10 sept, där 

barnverksamheten var en av de viktigaste punkterna på agendan. 

 

De tre största taidotävlingarna 2016 innehöll grenar anpassade för barn. Taikeis Öppna 

Mästerskap i Uddevalla, 13 mars, VäneCup i Trollhättan, 14 maj, och Sensu Dojo 

Jubileumscup i Tanum, 19 november. På VäneCup utsågs Eddie Herlin, av huvuddomaren, 

till barnansvarig. Ett förtroende han skötte väl.    

 

Stockholms Taidoförening (med ovanstående Herlin i spetsen) avslutade taidoåret för barn 

med sitt årliga evenemang TAJK, 3-4 december.  

 

Barnkommittén har bestått av ansvarig Micke Korths, samt Lotta Korths, P-A Nyberg och 

Maria Wiese. 
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Klubbutvecklingsträff Varberg 
10-11 september hölls KUT i Varberg (Varbergs vandrarhem med omnejd). Representerade 

klubbar var Stockholm, Göteborg, Malmö samt Kullen.  

 

Frågor som diskuterades var:  

- Hur värvar vi fler medlemmar?  

- Hur blir vi ännu bättre?  

- Vilken är vår framtidsvision? 

 

SWOT-analys utfördes för att identifiera vilka styrkor och svagheter taido har ur perspektivet 

värva medlemmar.  

 

Definition av taido togs fram: Japansk, akrobatisk kampsport. 

 

Taido för barn diskuterades. Det konstaterades att barn samt ungdomar är vår viktigaste 

målgrupp; både för att växa men även för att säkra framtiden. För att lyckas med detta är det 

viktigt att det finns separata pass för barn med anpassad träning. Det bör även finnas 

överslussningsprogram för barnen till ungdoms- eller vuxengrupper: för avancerade barn som 

behöver nya utmaningar, kan t ex extra pass, pröva på i ungdomsgrupp eller stanna kvar på 

vuxenpass (om de ligger i anslutning) vara alternativ. 

 

Ett instagramkonto (taido.nu) startades. 

 

Sverigeläger 
Årets Sverigeläger hölls i Malmö. För sjätte gången genomfördes Taido Shodan Classic under 

Sverigelägret. Taido Shodan Classic är en frivillig fortsättning på den officiella shodan-

graderingen, eller en teknisk och fysisk prövning för den som redan är svartbälte. Klassikern 

genomfördes i år av Allan Christensen och Mogens Möller. 

Instruktörer på Sverigelägret var Mikael Jansson 7 dan Kyoshi, Ulf Karlsson 6 dan Kyoshi, 

Micke Korths 5 dan Renshi, Daniel Andersson 4 dan renshi, Emelie Roos 2 dan och Emma 

Dahl 1 dan. 

 

Graderingar 
Graderingskommittén har under året erbjudit alla föreningar möjligheten att gradera.  

 

Under Sverigelägret hölls det också graderingar, detta till och för svart bälte. Följande 

personer examinerades till dangrader under året:  

 

3 dan 

 Reino Ekeroth, Stenungsunds Taidoklubb Taidokan 

 Joakim Johansson, Stenungsunds Taidoklubb Taidokan 

2 dan 

 Oskar Sjöberg, Sensu Dojo 

 Beata Kurucz, Sensu Dojo 

 Magnus Berg, Stockholms Taidoförening 

 Jonas Ehlebrink, Vänersborgs Taidoklubb 

 Julius Lidar, Göteborgs Taidoklubb 
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1 dan 

 Hanna Kanjah, Stockholms Taidoförening 

 Erik Ingemarsson, Stenungsunds Taidoklubb Taidokan 

 

Mikael Jansson är ansvarig för Graderingskommittén. 

 

Utbildningar 
Inga utbildningar har hållits under året. Zakaria Maghder är ansvarig för 

Utbildningskommittén. Vi rekommenderar klubbarna att höra av sig till Zakaria vid intresse 

av t ex instruktörskurserna Steg 1 och 2, förslagsvis via mail: zakaria.maghder@taido.nu 

 

mailto:zakaria.maghder@taido.nu

