
juniortaido? ...  
– namnfrågan, undersökningens resultat

2015-12-13–2016-01-05, FACEBOOK-DIALOG:
Vad tycker du? 
Gilla och/eller kommentera!

(1)BARNTAIDO [16]
-
Oskar Taido Sjöberg: Cool bild men dålig kvalité 
på bilden.
-
X Micke Korths:Den är saturerad ... Men  n a m n e t ?
-
Gunnar Cervin: Bra! Gör det möjligt att prata 
juniorklass på tävlingar och SM i framtiden. 
(Junior=ungdomar)

-
Ulf Karlsson: ”Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-
25 år kallas för ungdomsidrott.” Se http://www.rf.se/Barn-ochungdomsidrott/
Idrott en del av uppväxten
Idrott är ofta ett naturligt inslag i uppväxten. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att… RF.SE
-
Mikael Jansson: Bra vi bör ta bort namnet junior. Följ RF så som Ulf sensei uppmärksammat.
-
Mikael Jansson: Fotot är ok
-
Jonas Ehlebrink: Även om alla säger att det är “barn” så undrar jag var Barnen tycker, dom i ålder 
strax under 12 vill nog inte idag bli kallade barn och säga till sina kamrater -i går var jag på barn-
taido! Jag ser att barn/ungdomar idag har flyttat ner sina gränser på hur dom ser sig skälva! Jag 
ser detta i annan barn/ungdoms veksamhet att barnen vill ha det vi gjorde i älder åldrar tidigare. 
Jag säger inte att vi ska göra barnen vuxna för tidigt men att anpassa så att vi drar till oss Taido-
kas i ALLA åldrar. Och utmana de interaktiva häftiga sysselsättning, som lockar många att inte del 
ta i fysiskt aktiva föreningar/idrotter. Tycker nog vi kan höra vad våra trogna elever skälva säger 
om detta ! Det är bara en lite reflektion, sedan är det bra att följa RF. Men vi kanske kan göra det 
på ett grymt bra sätt och få Taido´n att växa!
-
Kristian Ojala: Håller med Ulfs förslag. Enklare och tydligare om alla följer RF:s riktlinjer. Jonas, 
jag tror barnen säger bara att de varit på Taido. I t.ex. fotboll säger man väl inte att man har varit 
på ungdomsfotboll. Man säger bara fotboll.
-
Jonas Ehlebrink: Ja Kristian Ojala vi kanske ska ha dessa ord barn/junior/”senior” internt då vi 
pratat om utveckling, tävling, träning o.s.v Och utåt bara säga Taido t.ex. för ålder 6-11år. Det 
tycker jag är mycket bra, det ger inga missvisande intryck av ett ord och säger det de är TAIDO!
-
Jonas Ehlebrink: <:-)>
-
Oskar Taido Sjöberg: Bra talat Jonas! Håller med i vad du säger.
-



X Micke Korths: jfr “barnbudo” (Malmö)...
... respektive “barnkarate”(732 träffar på Google)
-
Leon Lindqvist: Håller med Jonas här jag också, ska det sättas en stämpel så är det bättre att 
sopa bort allt som är åldersrelaterat i namnet, och ha det som en underrubrik. Stämpla allt som 
Taido, då det inte finns en generisk grupp att sätta i samtliga taidoklubbar med barnverksamhet... 
Alla klubbar ser olika ut, med olika utformning på den barn/junior/ungdoms-verksamhet som bedrivs.
-
X Micke Korths: OBS: Juniortaidokommittén h a r diskuterat namnfrågan, men har inte en för-
handsbestämd mening. Vi tror det är bra att lufta denna fråga med så många berörda som möjligt.

Det finns flera olika perspektiv på detta förstås:
1. Taidobarnen själva (just som du säger, Jonas Ehlebrink, vad tycker de?) 
2. Blivande “taido kids”
3. Föräldrar (som kanske tycker “taido för barn” eller “barntaido” låter förtroendeingivande? Och 
det är ju ett bra koncept - att anpassa taido till barn (förutsatt att man verkligen gör det i föreningen 
;-))
Kolla gärna med representanter för dessa grupper i just er förening /på er ort!
-
X Micke Korths: Fortsätt reflektera interaktivt och diskutera, genom att fylla på kommentarer i 
respektive namn förslagsinlägg!
Av denna gemensamma tankeprocess kan något mycket bra utvecklas :-) 
- - -

(4)TAIDO FÖR BARN [2]
- Gilla och/eller kommentera!
-
Beatrice Kantén: Taido för barn eller juniortaido!
-
X Micke Korths: jfr “karate för barn”(3070 träffar 
på Google)
-
<flyttat hit från KIDS TAIDO>
Sofie Sun-Mee Kim: Hej alla, med risk att jag 
skriver alldeles för sent i begreppsfrågan, så 
chansar jag här och delar med mig av mina tan-
kar kring denna viktiga fråga (om vi vill att fler 

ska känna till och utöva Taido). Har inte läst varenda kommentar i alla trådar, men jag tänker så 
här (versalerna är ej “skrik”, utan ersätter motsvarande kursiv. Vill även ge brasklapp för att jag 
inte hängt med det senaste decenniet, varför jag kanske repeterar för er “gammalt gods”):

1) Tänk på att olika begrepp kan användas beroende på om målgruppen är “INITIAL” och/eller 
EXTERN (för de som inte känner till Taido, ska bli nyfiken och lockas börja träna, eller betala för 
att någon annan tränar) eller “FORTSATT” och/eller INTERN (för de som gått vidare att ta reda 
på mer, redan utövar).

2) TAIDO är det som ska “säljas in” och spridas, tänk från att bli ett namn på en kampkonst till 
ett “varumärke”. Med fördel kopplas andra värdebegrepp till svensk Taido. T.ex. UTVECKLING, 
HÄLSA och LIVS/GLÄDJE. 



Utifrån ovan tycker jag att på “affischen”, som ska försöka ge en förklaring (eller mer som en 
positiv känsla) till “vad Taido är” och vad dess verksamhet ger, förespråkar jag (och RF tydligen):

Taido för Barn
Taido för Ungdomar
Taido för Vuxna 

När t.ex. den vuxna som letar en meningsfull och utvecklande aktivitet för sitt barn tar reda på 
mer info (Ovetskap om vad Taido är, är inget negativt, det viktigaste för föräldern är att det finns 
en verksamhet för barn, vilket gör att förälderna undersöker vad Taido är), är “för BARN” det som 
tilltalar denne. För barnet kommer bilden i kombination med Taido skapa nyfikenhet.

Vidare skulle man för de nyfikna kunna förklara vidare enligt liknande nedan:

Vi (klubben/svensk Taido) har för Barn två olika TRÄNINGSGRUPPER: TAIDOKNATTE (alterna-
tivt TAIDOLEKIS eller annat som man kommer överens om) för Barn 4-6 år, samt TAIDOKIDS för 
Barn 7-12 år... Utöver våra Ungdoms- och Vuxen(läs: tränings-)grupper har vi även en tränings-
grupp med Taido för SENIORER. Taidoseniorerna är 60 år+...
...Eftersom barn utvecklas väldigt olika, har vi viss flexibilitet i åldersbedömningen, när en TaidoK-
NATTE (eller ett LEKISBARN) ska bli TaidoKID. Likaså när ett KID ska bli TaidoJUNIOR och börja 
träna i Ungdomsgruppen.
...Man kan även tävla i Taido, det finns både JUNIORKLASSER och SENIORKLASSER....

Ungefär så. Alltså, man kan göra skillnade på när man talar om vilka man har träning för, vad trä-
ningsgrupperna kallas, vilka tävlingskategorier som finns, vad man kallar Taidokas i respektive ål-
dersgrupp, när man pratar med någon som inte är insatt, respektive mycket insatt. Det viktigaste 
är att man bestämmer sig för att vissa begrepp är “låsta” för vissa åldersgrupper i rätt kontext.

Till sist vill jag bara säga att det är verkligen SUPERKUL att se att det finns ambitioner och utveck-
lingsmöjligheter till att Taidon också har/ska ha träning för Barn i olika åldrar, t.o.m. 4-6 och t.ex. 
träningsgruppsindelning av KIDSEN i 7-9 år och 10-12 år! Emoji smile

Rätt “paketerad” och kommunicerad, finns det superstor potential med barnträningen! KUUUUUL!

Gott nytt (Taido)år!
- - -

(2)JUNIORTAIDO [3]
- Gilla och/eller kommentera!
-
Leif Nilsson: Bra bild. Tycker egentligen båda 
namnen är bra. Barntaido känns som det är till 
yngre barn, juniortaido till de lite äldre barnen?? 
-
X Micke Korths: Ja, Leif Nilsson, kanske bör 
konceptet/grupperna profileras ytterligare, med 
tillägget “taidolek”?
<Därefter lansera förslag 5>
<... och sedan 6 och 7>
-

Leif Nilsson: Barntaido 4-6 år, Juniortaido 7-9 år ?



-
X Micke Korths: Såhär ser det ut nu med benämningen av barnverksamheten i respektive fören-
ing som har sådan (utifrån respektive webbplats):
Gbg: Barn 6-9 / Juniorer 10-12
Kullen: Juniortaido (paus)
Kungälv: Junior 
Malmö: Barnbudo
Mölndal: (Föräldra-barn-träning 2-5 år)
Sthlm: Juniortaido
Strömstad: Knattar 5-7 år / Juniorer 
Uddevalla: Barnträning (juniortaido)
Vänersborg: Juniortaido
- - -

(3)KIDS TAIDO [0]
- Gilla och/eller kommentera!
-
Jonas Ehlebrink: Nja vi bor ju i sverige och kan 
vi inte nämna Sweden Taido så tyvärr! Nej tack!
-
X Micke Korths: Bra benämning vid internationell 
samverkan (och barnen blir då taido kids).
-
Jonas Ehlebrink: Bra svar Micke Korths <Smiley 
wink> Bara att bestämma oss för vilken linje vi 
ska gå på! <Smiley grin>                                   
-
X Micke Korths: Ja, även om vi här vill/bör av-

gränsa oss till den nationellt gemensamma benämningen av taidons barnverksamhet så är det 
kanske ofrånkomligt att det berör större språkliga principer (som att det står “Sverige” på landsla-
gets overaller - om det var något liknande du syftade på)?
-Jonas Ehlebrink: Ja typ, det var något sådant som blev på tal!
-
X Micke Korths: ... Skrev själv att “’Kid’s Taido’ är för amerijapanskt ...” i ett mejl från 2009, då 
frågan kom upp för första gången efter ett skarpt formulerat brev från hufvudstaden ;-)
-
X Micke Korths: En hel del har hänt sedan dess. Senast t.ex. internationellt i samband m ETC 
2015, då vi använda benämningen “kids taido”, jfr utdrag ur e-brev t Linda Åhs ang. medaljer:
“Det som internt här i Taidosverige skulle kunna verka oklart  (men som du har uppfattat helt rätt) 
är att ‘kids’, som vi valt att använda i den internationella kommunikationen motsvarar tävling enligt 
vårt juniortaidokoncept (dvs anpassat för barn, 7-12 år), medan ‘junior’ motsvarar ungdomar (som 
tävlar med tai/in-hokei enligt traditionell rangordningslogik/utslagningsmodell,men förhoppnings-
vis ngn form av poolsystem och i jissen starkt modererad kraft för 13-15-åringar).

Således skulle texten på juniortaido-jetongen behöva justeras till ‘kids taido.”

Vidare benämndes barnen “taido kids”, i det till engelska översatta juniortaidoinstruktörshäftet.
-
Jonas Ehlebrink: Tänkvärt!
-



X Micke Korths: I Finland är namnet på barnsystemet “Taido Kids” ... Vilket har många idéer ge-
mensamma med det svenska.
-
Jonas Ehlebrink: Tja varför inte, om vi i framtiden även kör NM (Nordiska Mästerskap) är gemen-
samt bra!
- - -

(5)TAIDOLEK (4-6 år) [3 likes]
X Micke Korths: jfr “judolek”. De yngre barnen är 
ytterligare en målgrupp (jfr “knattetaido” (Ström-
stad) respektive “föräldra-barn-taido” (Mölndal) - 
i sig ytterligare ett koncept).
-
Maria Wiese: judolek tycker jag är väldigt förvir-
rande. Oscar gick på det en hel termin innan jag 
fattade att det inte var “ljud-och lek” (alltså det 
var på fritids, jag var inte såååå förvirrad att jag 
inte visste till vad jag skjutsade mina barn) Tai-
dolek är bra!
-

X Micke Korths: :-)
- - -

(6)BARNTAIDO (7-9 år) [ ]
X Micke Korths: Eller så här (enligt det etable-
rade juniortaidokonceptet)?
-
Leif Nilsson: Jajamän 😀 Micke! Blir bra.
-
Leif Nilsson: Om jag får kommentera bilden 
Micke? Så är det en bra bild, men skulle kanske 
varit iallafall ett barn där man ser ansiktet bra på. 
Men det är ju mycket rörelse i bilden 😀 
-
X Micke Korths: Det är bara en exempelbild - men 
jag håller med, det är ännu bättre att se rörelse-
glädjen i ansiktsuttrycket också Smiley smile

- - -
(7)TAIDO (10-12) [ ]
X Micke Korths: ... och såhär, för en övergångs-
grupp, med mon-grader?
Detta förslag knyter an till Jonas Ehlebrink 
kommentarer, före och efter Kristian Ojalas, i 
“barntaido”-inlägget. 
-
X Micke Korths: Då gillar du denna del, Leon 
Lindqvist?
- - -
- - -



EFTER FACEBOOK-DIALOGEN OVAN ...
Tre ref.gr: 1.taidobarnen själva ...2.blivande taido kids ...3.föräldrar

2016-03-13, UNDERSÖKNING 1, resultat:

BARNEN, som tävlade på TÖM, 2016-03-13, fick blunda och lyssna på ljudinspelningar av ett 
barn som säger “Jag tränar taido!” o.s.v.
– Vilket låter bäst, tycker du? Känn efter ...

Omgång 1 (flera röster möjliga), Omgång 2 (EN röst, på det som låter bäst)

“Jag tränar TAIDO”
18, 12
“Jag tränar JUNIORTAIDO”
9, 1
“Jag tränar BARNTAIDO”
1, 0
“Jag tränar TAIDO FÖR BARN”
3, 1
“Jag tränar KIDS TAIDO”
11, 10
- - -

2016-05-14, UNDERSÖKNING 2, resultat:

FÖRÄLDRAR, till barn som tävlade på VÄNECUP, 2016-05-14, fick se en pratbubbla i taget, sam-
tidigt som jag läste upp “Anna & Anton tränar taido” o.s.v.

– Även om innehållet, själva träningen och att den 
verkligen ÄR anpassad till barnen, är det viktigaste 
så bör inte paketeringens betydelse underskattas. 
Benämningen påverkar bilden av verksamheten 
och förväntningarna på kvalitén i den (föräldrarna 
nickade instämmande till detta).

I denna undersökning gjordes endast omgång 1 
(Räck upp en hand för alla benämningar som du 
tycker låter bra), av uppenbara skäl ...

“Anna & Anton tränar TAIDO”
25
“Anna & Anton tränar JUNIORTAIDO”
12
“Anna & Anton tränar BARNTAIDO”
1
“Anna & Anton tränar TAIDO FÖR BARN”
1
“Anna & Anton tränar KIDS TAIDO”
2
- - -



juniortaido, namnfrågan, jtk:s FÖRSLAG
- - -
Till Svenska Taidoförbundets styrelse

2016-05-20, Utifrån undersökningens resultat, som finns samlad på Trello (tack till medtän-
karna i juniortaidokommittén; Lotta Korths, Maria Wiese och P-A Nyberg, samt Beatrice Kantén, 
Gunnar Cervin, JONAS Ehlebrink, KRISTIAN Ojala, Leif Nilsson, Leon Lindqvist, Mikael Jansson, 
Oskar Sjöberg, SOFIE Sun-Mee Kim, Ulf Karlsson, taidobarn och föräldrar), föreslår vi följande:

- Internt med barnen: “taido”

- Externt med potentiellt blivande barntaidoka: “taido”

- Externt, initialt, för föräldrar: “taido för barn”
(t.ex. på förbundets och föreningars webbplatser, när vi beskriver hur vi anpassat träningen till 
barnen genom ett lekande lärande. Ev. med tillägget “, 6-9 år” t.ex. efter respektive förenings ak-
tuella gruppindelning.)

- Externt och Internt när vi talar om systemet: “taido för barn”

- Internationellt, när vi talar om taidoträning anpassad till barn: “taido for kids”

- Tävling, Sverige: “hokei, 6-9 år” / “hokei, 10-12 år”
(underförstått att det är av barnen skapade hokei enl systemet taido för barn, inte traditionell tai/
in-hokei, oavsett mon-grad)
/”jissen, 10-12 år” o.s.v.

- Tävling, internationellt: “hokei, kids 6-9 yrs” / “hokei, kids 10-12 yrs” osv

/juniortaidokommittén, genom Micke Korths

PS, Angående benämningar av tävlingsklasser: Enligt förslaget ovan indelas de tävlande barnen efter ålder. Som 
ungdomar och unga vuxna delas de in efter kyu-grad. Som äldre vuxna åter efter ålder; “hokei, 40+” ...  
   Termen “sonen” fungerar inte så bra externt i Sverige, jag menar “i faderns, sonens och ...”;-)
Och den engelska termen “Master” är mest miss-smickrande, jag menar bara för att en taidoka är gammal är hen inte 
automatiskt en mästare. Nåväl, det är en separat fråga som inte ligger på jtk:s bord(!)
- - -



juniortaido, namnfrågan, STF styrelse, webbeslut
- - -
From: Hannes Kannisto [mailto:hannes.kannisto@taido.nu]
Sent: den 11 juni 2016 22:30
To: STF styrelse <styrelse@taido.nu>
Subject: Webbeslut 16-5: Namnändring Juniortaido

Bakgrund:
Juniortaidokommittén vill uppdatera sitt utbildningsmaterial till instruktörskursen nästa helg, enligt 
nedanstående förslag. Det behövs därför ett snabbt beslut av styrelsen: omröstningstiden kortas 
därför till tre (3) dagar. 
- - -
Till Svenska Taidoförbundets styrelse

Utifrån undersökningens resultat [...] föreslår vi följande [... se föregående sida ]
- - -
Fråga:
Kan styrelsen godkänna namnändring av ”juniortaido” till ”taido för barn” samt övriga beteckning-
ar enligt ovanstående förslag [se föregående sida], samt att aktuell kommitté byter namn till vad 
de finner lämpligt* (T ex ”barntaidokommittén”)?

*Ej diskuterat med kommittén, alltså en öppet beslut.

Instruktioner:
Svara med JA, NEJ eller AVSTÅR.
Ledamöter och suppleanter röstar. Har inte fem ledamöter svarat inom tre dagar kan antingen 
rösttiden förlängas eller en suppleants röst ersätta ordinarie som ej svarat.

Vänliga hälsningar

Hannes Kannisto
Ordförande 
Svenska Taidoförbundet 
Ölandsgatan 42 | 116 63 Stockholm 
Tfn 0709-349327 | ordf@taido.nu | www.taido.nu
- - -

2016-06-15: 5 JA, - NEJ, - AVSTÅR


