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Redakẗor: Henrik Carlqvist
Ansvarig utgivare: Jonas Räntilä

Välkomna till en ny termin!

Vi kör igång igenlördagen 22e augustimed nytt
schema enligt sidan 2. Jiujitsu intensivkurs börjar
lördagen 29e augusti.

Graderingar

Det är alltid roligt n̈ar n̊agon graderar
i klubben och f̊ar ett kvitto p̊a sin kun-
skap. Dan-grader (svart bälte och upp̊at)

ges inte vid graderingar i klubben utan vid externa
läger. De senaste m̊anaderna har vi haft m̊anga fr̊an
vår klubb som graderat sig till högre grader.

I maj graderade Vladimir Valyukh och Martin
Qvigstad till 1 dan i Lindesberg.

I maj graderade också Jonas R̈antilä och Mathi-
as Brage till 3 dan i Lund.

I juni graderade Olof Danielsson till 6 dan vid
Svenska Jiujitsuf̈orbundets sommarläger i Vessige-
bro.

Stort grattis till alla graderade!

Vårl äger

34 glada barn och tv̊a glada ledare vid v̊arens l̈ager som̈aven inneḧoll discojudo!
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Tävlingsplaneringsm̈ote

Måndagen 7e september kl 20:15 hålls pla-
neringsm̈ote för de som vill ẗavla.

På mötet besẗammer vi vilka ẗavlingar
klubben kommer att åka p̊a samt
ge bidrag f̈or resekostnader. ALLA

tävlingsintresserade bör delta!

Elektroniskt utskick

Sen en tid tillbaka anv̈ander vi
oss av elektroniska utskick för
att skicka ut klubbtidning, in-
formation om terminsstart och
inbetalningskort. Detta besparar

oss b̊ade porto och mycket arbete.
Alla email-adresser som vi har i vårt medlems-

register sportadmin̈ar dock inte korrekta. Till akti-
va medlemmar som ej betalat in medlemsavgiften
kommer vi d̈arför forts̈atta skicka ut pappersbrev.
Vid dessa fall har dock styrelsen tagit beslut om att
lägga till en avgift p̊a 30:- f̈or att ẗacka porto och
arbete.

Se till att du har en aktuell email-adress i vårt
medlemsregister SportAdmin så får du information
om terminsstart innan terminen börjar samt slipper
avgift för pappers-utskick!

Jiujitsuprofilen Viking Cronholm

I det feodala Japan utgjor-
des det fr̈amsta och yppersta
samḧallsskiktet av en krigisk
adel. Medlemmarna ur denna
elit kallades samurajer. Redan
från tidig barndom l̈arde sig sa-
murajerna att hantera allehanda
vapen, men de lärde sigäven
vapenl̈osa stridstekniker. Des-
sa obev̈apnade tekniker kalla-
de de jiujitsu. Under den se-
nare ḧalften av det adertonde
århundradet f̈oddes den man
som skulle komma att bli den

förste att ta med sig jiujitsun till norden och Sveri-
ge. Hans namn var Viking Cronholm.

Redan som barn visade Viking Cronholm ett
stort intresse f̈or idrott och fysisk r̈orelse. Seder-
mera kom han att arbeta med sjukgymnastik och

friskvård. Han tillskansade sig̈avenledes icke så
ringa kunskaper i pugilism, och gick̈aven segran-
de ur en rad bataljer i denna gren. När Cronholm
var trettio år gammal reste han till Sydafrika, och
det var d̈ar han l̈arde sig jiujitsu. I Sverige lärde han
ut jiujitsu till såväl civila som miliẗarer och poliser.
Han skrev ocks̊a en bok, ”jiu-jitsutricks”, som med
ett intensivt intresse lästes av en stor allm̈anhet.

Det finns en del bevarade filmer och fotografi-
er p̊a Viking Cronholm. Vid iakttagandet av dessa
kunna vi konstatera att Cronholm besatt en Herku-
lisk fysik, utmejslad med en vilja av järn, under tu-
sentals timmar av ḧardande kropps̈ovningar. Viking
Cronholm vigde hela sitt liv̊at förkovrandet i kam-
pens konst och̊ar nittonhundranittiofem, trettiofyra
år efter det han g̊att till sina f̈aders salar, upphöjdes
han av det svenska budoförbundet till den ḧogsta
graden i jiujitsu, tionde dan.

Peter St̊ahl

Intensivkurs självförsvar

Under tolv l̈ordagar med start
29/8 kommer en intensivkurs
i jiujitsu genomf̈oras kl 13.30-
15.00. Denna kurs riktar sig till
såväl barn fr̊an 12år och upp̊at
som vuxna. Av administrativa
skäl har vi valt att l̊ata kursav-
giften vara densamma som ter-

minsavgiften, d v s betald terminsavgift ger tillgång
även till denna kurs.

Johan Rasmusson, Olof Danielsson och Henrik
Carlqvist

Boktipset

Kodokan Judo Throwing Te-
chniques av Toshiro Daigo
får ses som ett referensverk
när det g̈aller judokast.

Förutom den engelska
övers̈attningen av orginalver-
sionen p̊a japanska finns det
även en tyskövers̈attning,
men boken finns tyv̈arr inte

på svenska.
Rikligt illustrerad g̊ar boken igenom 67 olika

kast och dessutom med flera varianter av varje kast!
Henrik Carlqvist

3



K
lipp

längs
den

streckade
linjen

42 02 92−
5

Linköping Judo

N
am

n

4
#

0
#

F
ödd (yym

m
dd−

nnnn) P
LU

S
G

IR
O

IN
B

E
T

A
LN

IN
G

/G
IR

E
R

IN
G

A
TillP

lusG
irokonto/personkonto

B
etalningsm

ottagare
(endastnam

n)

M
eddelande

tillbetalningsm
ottagaren

A
vsändare

(nam
n

och
postadress)

S
venska

kronor
öre

Benify

Arbetsgivare anslutna till Benify
kan v̈alja Linköping Judo som le-
veranẗor. Ansẗallda kan d̊a beta-
la den egna terminsavgiften via
en förmånsportal varp̊a avgiften
dras som l̈oneavdrag och/eller
friskvårdsbidrag fr̊an arbetsgiva-
ren. SAAB kallar sin portal My
SAAB och IFS kallar portalen IFS
Benefits.

Anmälan, avanmälan
och medlemskap

Betald avgift inneb̈ar att manär
medlem i klubben. Som med-
lem får man tillg̊ang till alla de
träningspass som bedrivs av klub-
ben och som passar när det g̈aller
ålderskategori och kunskapsnivå.

Nya medlemmar f̊ar prova
två tr̈aningspass gratis innan de
besẗammer sig f̈or om de vill
fortsätta tr̈ana. Det kr̈avs ingen
föranm̈alan, deẗar bara att bes̈oka
ett nyb̈orjarpass och prova på!

Terminsavgiften skall vara betald
senast tv̊a veckor efter terminstart.

Om man av n̊agon anledning
inte kan eller vill tr̈ana ytterligare
en termin kr̈avs inte heller n̊agon
särskild avanm̈alan, icke betald
avgift inneb̈ar att man g̊att ur
klubben.

Terminsavgifter

Upp till 20 år: 750 kr/termin
Från 21år: 900 kr/termin
Pension̈ar: 600 kr/termin
Minijudo: 600 kr/termin

Funkisjudo: 500 kr/termin
Familjeavgift: 1650 kr/termin

Passiv medlem: 100 kr/år
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