
Foto Tomas Fransson

INSTRUKTÖRSHANDBOK

FÖR 

IYASAKA AIKIDOKLUBB

Rev H



INSTRUKTÖRSHANDBOK

FÖR 

IYASAKA AIKIDOKLUBB

1. INDEX
2. INTRODUKTION
3. LOKALERNA
4. SKADOR, SÄKERHET, NÖD
5. VERKSAMHETEN
6. BARNTRÄNING, TONÅRSTRÄNING
7. GRADERINGAR
8. LÄGER
9. ETIK OCH MORAL INOM VÅR VERKSAMHET
10. FÖRSÄKRINGAR
11. ARBETSGRUPPER

Rev H



    Handbok för Iyasaka Aikidoklubbs instruktörer och ledare.

     Innehåll:

2.  Vad är Iyasaka Aikidoklubb. Introduktion.
      2a.  Stadgar.

2b.  Målsättning utöver vad stadgarna kräver.
2c.  Organisation.
2d.  Andra organisationer vi samarbetar med eller är anslutna till.

3.  Lokalerna.
3a.  Externa lokaler där vi bedriver vår verksamhet samt
       våra skyldigheter i dessa lokaler.
3b.  Egna lokaler.
       3b1.  Uthyrning.
       3b2.  Skötsel, underhåll.

4. Skador, säkerhet, nöd.
   
     4a. Skador, mm.

                              4b. Säkerhetsfrågor.
                              4c. Avhysning av ej önskvärd person.
                              4d. Om nödvärnsrätten.

5 . Verksamheten.

5a.  Schemaläggning och gruppindelning åldersvis.
5b.  Instruktörens uppgifter generellt.
5c.  Instruktörernas roller och ersättningar
5d.  Betalningsrutiner och närvaroregistrering

                 
                         6.  Barnträning. Tonårsträning.

                               6a.  Målsättning.
6b.  Instruktörernas roller.
6c.  Föräldrarnas roll.
6d.  Nivågruppering.
6e.  Teknikundervisning för barn, anpassningar.
6f.   Tonårsträning.

                         7.  Graderingar.
                              7a.  Schemaläggning.
                              7b.  Shihan, Shidoin, Fukushidoin.
                              7c.  Graders giltighet.
                              7d.  Graderingskraven
                              7e.  Kompletterande anvisningar vid graderingar.
                              7f.   Aikikais reglemente utfärdat av SBKF.

Rev H



8.  Läger.
                              8a.  Olika typer av läger som vi arrangerar.
                              8b.  Instruktörernas uppgifter vid olika typer av läger.
                              8c.  Betalningsrutiner vid läger.

                         9.  Etik och moral inom vår verksamhet.              
                              9a.  Att beakta som ledare inom Iyasaka Aikidoklubb.
                              9b.  Svenska Budo- och Kampsportförbundets etiska normer.
                              9c.  O-senseis regler.
                              9d.  Budons författning.
        
                         10.  Försäkringar.
                             10a.  RF:s samlingsförsäkring.
                             10b.  Utlandsresor.
                             10c.  Utökad försäkring för lokalerna.

11. Arbetsgrupper
    10a. Arbetsgång         

                            

Rev H



2. Introduktion.

         Iyasaka Aikidoklubb är en ideell förening grundad 1981, som bedriver aikidoträning för
         barn och vuxna. Föreningens officiella adress är:

         Iyasaka Aikidoklubb
         c/o Aldenklint
         Brännkyrkagatan 45
         118 22 Stockholm
      
         Telefon: 070 6253844

         Email:   infomaster@iyasaka .se

         Hemsida:   www.iyasaka.se

         Organisationsnummer:  802406-4803

         Postgironummer:   53 87 52 - 7

2a. Stadgar. 
 
         Finns bifogade här.
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STADGAR

för den ideella föreningen
IYASAKA AIKIDOKLUBB

med hemort i STOCKHOLMS kommun

Bildad den
8/4 1981

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 21/1 1993 (om ändringar - ange vilka paragrafer)

”IDROTTENS MÅL OCH INRKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt 
avseende

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje 
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande 
eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.”

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:
____________________________________________________

AIKIDO_____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: 



____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska_____________________________________________

Svenska BUDOFÖRBUNDET___________________________

____________________________________________________

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är 
belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens 
hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. 

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa 
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1/1 t.o.m den 31/12.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar 
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet 
med med inom idrotten angiven ordning.



8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på 
medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s 
stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha 
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 
medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen 
skadat föreningens intressen. 

Fråga om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått 
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. 
Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medliemmen fått tillfället att yttra siginom viss 
av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad 



medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen 
tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas 
inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
föreningsorgan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar, 
bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, 
av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också 
vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken 
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller 
uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut-gången av MARS månad på tid och 
plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller 
kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal el. 
dyl.. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i 
kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.



Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till 
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på 
möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid 
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom 
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

.

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,



b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
ning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-
samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam-
hets-/räkenskapsåret.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2_______år;

b) 5 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2__år;

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning  för en tid av 2 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 
delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud);.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen 
för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas 
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte 
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. 
Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig 
plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder 
enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 
§.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden



Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter 
skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, 
om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och 
övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 5 övriga ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande 
årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till  befattning inom styrelsen. 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens 
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte.



Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och 
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut 
efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall 
besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna 
uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
teras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående 
handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 

beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl, 

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, 
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och 
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade 
priser införs, 

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet 
som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga 
tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  ledamöter har begärt det.  

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast 
därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt 
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.



28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, 
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta 
styrelsen härom.

SEKTIONER  

(29 § - 32 § kan användas av de föreningar som har valt att organisera sin verksamhet i olika 

idrottssektioner, t.ex. bandysektion, skidsektion etc.)

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som 
sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

30 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga 
ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar

a) av föreningens årsmöte.

b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas 
av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för 
godkännande. (Stryk det ej lämpliga av alt a och b.)

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 § Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under 
nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna 
bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn 
till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade 
utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.



2b. Målsättning utöver vad stadgarna kräver.

         Föreningen ska i alla sammanhang framstå som ytterligt välskött och juridiskt
         oantastlig. 
         Iyasaka Aikidoklubb lever genom sina medlemmar som har en mängd
         specialkunskaper inom andra områden än klubbens ordinarie verksamhetsområde.
         I kontakten med föreningen ska var människa kunna känna potentialen av denna 
         samlade kunskap.
         Iyasaka Aikidoklubb bedriver all sin träning med Aikido Kobayashi Dojo och 
         dess träningssystem som bas. Vi har Kobayashi-sensei som främste inspirations-
         källa men samarbetar även med andra lärare i olika arrangemang. Dessa lärare kan 
         även i mindre omfattning påverka vårt träningssystem.
         Vi är en Aikikaiklubb.
         Vi ska alltid sträva efter att medlemmarna bereds möjligheter att utvecklas efter
         sina förutsättningar och ambitioner, detta så långt det är praktiskt möjligt.

Rev H



  
2c. Organisation.

         Förtroendevalda av årsmöte som konstituerat sig enligt nedanstående:

                Styrelsen:

                Urban Aldenklint    Ordförande
                Sonny Ågren           Kassör                    
                Tomas Fransson      Sekreterare
                Stefan Derolf           Ledamot
                Ann-Sofie Björk Ledamot
                Emmeli Wennström Ledamot                

                Per-Åke Lekter        Adjungerad av styrelsen
               
                Ulf Linde                 Suppleant
                Daniella Amanou Lindberg Suppleant

               Revisorer:

               Jerry Segerholm Revisor
               Mats Asplund           Revisor
             
               Henrik Jakobsson     Revisorssuppleant

               Valberedning:

               Hans Ericsson          Sammankallande
               Nikolina Olofsson         Ledamot
               Mikaela Rydelius          Ledamot

2d. Andra organisationer vi samarbetar med eller är anslutna till.

         Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) via Svenska
         Budo- och Kampsportsförbundet (SBKF). Vi har SBKF-nummer: 429 och RF-nummer 
         12100. 
         Via SBKF är vi också anslutna till Internationella Aikido Federationen (IAF).
         Vi tillåter gästträning från andra klubbar utan avgift, dock ej juni, juli, augusti då vi tar   
         avgift. Under de månaderna samverkar vi med Vanadis Aikidoklubb.
         Vi är en Aikido Kobayashi Dojo och samarbetar intimt med dem på läger och            
         graderingsnivå.
  

Rev H



3. Lokalerna. 

         Föreningen bedriver verksamhet i egna lokaler på Tavastgatan 26B, Södermalm
         samt hyr på timbasis in sig i andras lokaler.
         I samtliga lokaler gäller rökförbud samt förbud mot att ta in husdjur. Detta pga 
         allergiriskerna. 

3a. Externa lokaler där vi bedriver vår verksamhet samt våra

      skyldigheter i dessa lokaler.

         Vi bedriver verksamhet i Årsta Folkets Hus, Årstaplan 5. 
Lokalen benämns  loftet. Dessa lokaler är ”nolltaxerade” så vi betalar ej hyra där. Vi har

         en anvisad plats för våra mattor samt ett skåp med eget lås där vi förvarar övrigt material
         som behövs för verksamheten. Per Åke Lekter ansvarar från föreningens sida för      
         verksamheten och sköter också mycket av kontakterna med Årsta Folkets Hus. 
        
         I dessa lokaler är vi skyldiga att återställa lokalerna efter varje träning men har ej    
         städansvar.
         Det är viktigt att den instruktör som för stunden verkar i ovanstående lokaler
         sätter sig in de säkerhetsföreskrifter som gäller.   

3b. Egna lokaler. 

         Vi har egna lokaler belägna i källarplanet på Tavastgatan 26B, Södermalm Stockholm.

          Kontaktinformation till föreningen finns på anslagstavlan i husets entre.
             
3b1. Uthyrning.

         Normalt hyr vi inte ut våra lokaler till andra.

3b2. Skötsel, underhåll.

         Allt underhåll av våra egna lokaler görs av oss själva. En gång per år ska en noggrann
         storstädning genomföras. Utöver detta städas lokalerna dagligen enligt anvisat     
         städschema. 
         Speciella ”bygg-/reparationsdagar” genomförs vid behov.    

Fel i lokalerna ska alltid rapporteras till styrelsen, antingen via meddelandelådan utanför
männens omklädningsrum eller via telefon. Urban nås normalt alltid på 070/6253844.
Fastighetsskötare är företaget POS Fastighetsvård som har telefontid 8-10 vardagar, 
nummer 08/6601431. Normalt sköts alla anmälningar av Urban. Vid akuta nödlägen 
används journummret 08/186000. OBS ska endast användas i ett krisläge.
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4. Skador, säkerhet, nöd.

         Alla ledare i föreningen måste vara väl förtrogna med de regler och rutiner som     
         beskrivs i detta kapitel.

4a. Skador, mm.

                          Sjukvårds -/ skadefrågor               

 
 Vi har förhållandevis få skador inom Aikido. De vanligaste  skadorna  uppkommer oftast i fingrar, tår, knän, 
axlar och skuldror. Vanligen beror det på bristfällig uppvärmning.

Hur vet man om en skada är allvarlig? Följande tecken är viktiga att observera:

  - felställning av en extremitet t ex. ett finger eller en fot.
  - kraftig svullnad
  - smärta i det skadade området ( måttlig till svår).

   Allvarliga eller misstänkt allvarliga skador som till t ex :

   nack - / skallskador, bukskador och frakturer (benbrott )skall akut omhändertas på sjukhus.

  Vad skall man göra om någon skadar sig ?                                                                        

  -  ta det lugnt! 
  -  ta reda på vad som har hänt. Genom att prata med den skadade kan man få en bra uppfattning om hur 
allvarlig skadan är. Fråga om han / hon kan röra armar och ben, har känsel i t ex.fingrar och tår.
  -  1 - 2 personer hjälper till. Alla andra ska bort ! Var dock beredd att komma till hjälp vid behov.
   -  ta om möjligt den skadade av mattan.
   -  stanna hos den skadade.

   BEHANDLA ALLT BLOD SOM OM DET VORE SMITTAT !

.  Vid hantering av blod ,använd handskar. Den som blöder torkar om möjligt själv upp sitt blod.
    
  Vid  Nack / skallskador:
  
  Prata med den skadade. Hur mycket kan han/ hon röra sig?  Personen känner oftast bäst själv. 

 Lyft eller flytta inte en person med nack /skallskada!

   
   Ingen massage eller nackrörelser.
   Viktigt att stanna och övervaka personen!
   
Har han/hon varit avsvimmad ? Mår illa ? Kräks? Detta tyder på hjärnskakning och patienten  skall 

snarast till sjukhus för läkarbedömning och observation.
  
    Vid  Stukning / vrickning:
 
- Applicera ett tryckförband helst inom 30 sekunder för bästa effekt. Det får sitta på max 30 minuter. Byt sen till 
ett lösare förband. 
- Högläge av skadad extremitet. 
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 Läkarbedömning bör göras vid osäkerhet om skadans svårighetsgrad

   

  Vid   Tandskador:
   Sätt tillbaka tanden om det är en permanent tand. Kontakta jourtandläkare.

   Vid feber, förkylning / penicillinbehandling

  
 Vid feber eller förkylning ska man undvika att träna. Att träna när man äter penicillin är i sig inte farligt. 
Däremot kan den bakomliggande sjukdomen göra att det är olämpligt att anstränga sig.

   Allergi

     
   Vid svår allergisk reaktion bör läkare kontaktas.
   
   Vid diabetes och epilepsi:

   
   En diabetiker skall ha tillgång till socker/söt dryck, speciellt under hård träning.
    Vid epileptiskt anfall ska man försöka skydda personen som krampar.
   
   Personer med epilepsi, diabetes eller svårare psykiska störningar bör informera ansvarig  instruktör     

 om detta.

   
 Förbandslådan:

  Här finns plåster, sax, elastisk linda, första förband och handskar.
  Saknas något, kontakta Urban.
  
 Telefonnummer:

 SOS Alarm - 112

 Sjukvårdsupplysningen - 1177
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4b. Säkerhetsfrågor.

         Nedanstående gäller de egna lokalerna:

         Otillbörliga kemikalier eller andra ämnen som kan vara skadliga för människor eller 
         värden får ej finnas i lokalerna.
         Helt okända gäster bör ej på egen hand vistas i lokalerna. Gäster ska 
         alltid hanteras så att de inte frestas till handlingar som är av skada. 

Utrymningsvägarna är dels ordinarie ingång, dels ut genom ståldörren i bortre änden av 
dojon. Nödbelysningar markerar utgångarna. Från ståldörren fortsätter man upp en 
trappa till antingen garageingången eller till Bastugatans trapphus. Vid strömavbrott 
finns en  nödbelysningsarmatur i köket. Denna lampa är möjlig att koppla loss och ha 
som mycket stark handlampa. Ovanpå meddelandelådan finns även en ficklampa

 
4c. Avhysning av ej önskvärd person.

         Hur man förhåller sig i en situation där man vill ha ut någon ur lokalen.

Grundregeln vid nöd- eller hotsituationer  är att agera säkert och bestämt. Även om du inte känner på det viset så
försök verka säker. Bestäm dej så snabbt som möjligt för vad du vill göra. Är det förhandling som gäller eller är 
det möjligt att avvisa personen direkt utan tjafs? Om det rör sig om en påverkad person så är det oftast ingen idé 
att försöka lyssna eller förhandla. Bättre att vara bestämd från början och  ”mota Olle i grind”. Visa tydligt i ord 
och handling att du inte har något att erbjuda och att du vill att personen ska gå därifrån genast. Om personen är 
hotfull tala om att du inte tolererar hot och säg att du ringer polisen om han inte går. Gör också detta om det 
behövs.

 Att vara två eller flera har ofta en lugnande inverkan men det är väsentligt att det bara är en som för talan. De 
andra finns där beredda att hjälpa till om det behövs och kan också gå iväg och ringa polis vid behov. Lämna 
aldrig en hotfull/påverkad person ensam utan stanna kvar tills du vet att han är säkert avhyst. Träng heller aldrig 
in en hotfull person i ett hörn eller ett rum utan ge honom möjlighet att hitta en väg ut och försvinna. En trängd 
person kan vara en farlig person och han kan bära kniv eller annat ”vapen” som han kan se sig nödgad att nyttja 
för att ta sig ut. Det är inte ovanligt att missbrukare är beväpnade i någon form. 

Om du känner dig allvarligt hotad så kan det vara bättre att förhandla/förhala eller t ex ge bort dina pengar (vid 
rån) än att riskera din hälsa/ditt liv i värsta fall. Pengar och saker kan ersättas dock aldrig hälsan eller livet. 
Hjältar finns ibland även i vardagslivet men alltför många har fått betala ett högt pris för sitt hjältemod. 

Telefonnummer till polisen är 114 14

Nödsituation 112.
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4d. Om nödvärnsrätten.
  

            BrB 24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet. (Obs detta är ett urdrag). 

          1§. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till     
                angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt
                är uppenbart oförsvarligt.
                Rätt till nödvärn föreligger mot
                

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom 

återtas på bar gärning.
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller 

fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.     

          4§. En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i  
                nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som 
                åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.
                Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av       
                rättsordningen skyddat intresse.  
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5. Verksamheten.

   Vår verksamhet är att bedriva aikidoträning. Vi strävar efter att annat som vi företar
   oss ska vara till direkt stöd för den verksamheten.

5a. Schemaläggning och åldersindelning.

         Pga föreningens omfattande verksamhet så är all verksamhet schemalagd. Detta för att 
         instruktörerna inte ska behöva fundera på hur de ska komplettera varandra. Den som       
         tränar regelbundet under ett års tid ska få ha tränat allt som ingår i graderingsschemat
         så att personens nästa gradering inte ska innehålla några överraskningar.
         Vi åldersindelar barn och ungdom så långt möjligt är för att bättre tillmötesgå de 
         olika åldrarnas behov. 
         Ovanstående leder till att schemaläggningen är central för Iyasakas verksamhet.
         Det är ett absolut ”MÅSTE” för instruktörerna att sätta sig in i schemat och att
         följa det.

5b. Instruktörens uppgifter generellt.

         En instruktör i Iyasaka ska kännas igen på följande:

         Försöker ha en trevlig och avspänd attityd gentemot elever och gäster.
         Visar respekt för varje individ.
         Försöker utveckla sig själv och sina elever utan inslag av dogmatism.
         Är kunnig om aikidon, dess historia och utveckling.
         Slarvar inte med tiderna.
         Slarvar inte med dräkt, material eller egen hygien.
         Håller bra ordning på skåpen och andra inventarier.
         Sköter närvaro, ekonomi och administration klanderfritt.
         Sprider information till alla som ska ha den.
         Ber om hjälp samt hjälper andra utan prestige.
         Inneha en emailadress och telefonnummer där man är nåbar
         Meddela styrelsen om emailadressen eller telefonnumret ändras.
         Meddela styresen om man inte är nåbar under en tid.
         Läser sina email, svarar på utskick från styrelsen inom angiven tid eller senast efter 
         tre dagar.
         Tar regelbundet del av informationen på hemsidan.
         Det är önskvärt men ej obligatoriskt att ta del av det som Iyasaka publicerar i sociala
         medier.
         Hanterar information med omdöme.
         Lämnar aldrig ut information om enskilda medlemmar eller instruktörer till någon
         utan samtycke från berörd.
         Sköter sina extra sysslor vid läger klanderfritt.
         Följer schemat.
         Tillser att städning av bastu och lokaler sker enligt schemat. 
         Är pådrivande när storstädningar eller reparationsinsatser behövs.
         Närvarar i största möjliga utsträckning vid alla graderingstillfällen. 
         Är skyldig att informera styrelsen, i första hand ordföranden,  i andra hand någon
         av styrelsens medlemmar) om händelser som inte får anses vara normala. Tex olyckor,
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         udda besök, trasig utrustning, mm. 
         Instruktören har alltid nycklar till lokalen på sig vid besök i dojon så att låsning, utlåning
         av nycklar mm, alltid fungerar.  

         När två instruktörer leder ett pass delas ansvaret enligt följande:

         Den som leder passet försöker se hela gruppens behov och anpassar instruktionen
         därefter. 
         Den som assisterar arbetar mer på individnivå. Tex tränar med alla i syfte att ge 
         energi och erfarenhet.
         Den som assisterar ska alltid vara beredd att lämna mattan för att ta hand om skadade,
         eftersläntrare eller gäster som behöver anvisningar eller information.

5c. Roller o ersättningar för instruktörer 

Detaljbeskrivning roller

Beskrivning Instruktör

• Ska kunna hoppa in och hålla aikido pass.

• Får använda sig av titeln Iyasaka-Instruktör.

• Som instruktör betalar man ej för läger arrangerade av Iyasaka Aikidoklubb eller egna 
graderingar.

• Man betalar reducerad träningsavgift. Denna avgift bestäms från termin till termin av 
styrelsen.

• Får använda sig av titeln Iyasaka-Instruktör.

• Kan vid behov få samma information som schemalagda instruktörer via utskick eller 
möten.

Beskrivning Schemalagd Instruktör

Allt som gäller för “Instruktör” ovan, samt

• Personen är beskriven på www.iyasaka.se med bild och text.

• Personen håller schemalagda pass (eller har haft senaste termin / är villig att 
schemaläggas).

• Kallas till instruktörsinformation/möten och graderingar.
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5d. Betalningsrutiner och närvaroregistrering.

Som instruktör förväntas man ta emot betalningar för medlemsavgifter, träningsavgifter och 
övriga artiklar som föreningen säljer, t ex böcker, filmer och dräkter.

Godkända betalningsmetoder på plats är kontanter och Swish. Det går också bra att betala via 
Internet, vi refererar till det som Kredit. Vi strävar efter att undvika kontantbetalningar för att 
slippa hantera kontanter.

För att hålla ordning på betalningar fyller man i uppgifter på blanketter som finns i en pärm 
märkt Betalningar och i närvaropärmarna

Vid varje pass ska närvaron dokumenteras i närvaropärmarna.

Betalning av   medlemsavgift   kontant 

Vi föredrar att betalning av medlemsavgiften sker via Swish men det går också bra att betala 
kontant.

Följande uppgifter fyller man i på en tom blankett i betalpärmen

 Kryssa i medlemsavgift
 Kryssa i KONTANT

 Är personen ny i föreningen, fyll i det fullständiga personnummer och namn, är 
personen medlem sedan tidigare räcker det med namnet.

 Kommer personen från annan klubb, fyll i grad, årtal och vem som har examinerat
 Fyll alltid i datum och din signatur

 På inbetalningskortet fyller man i följande uppgifter

 Kryssa för kontant

 I fältet Betalning avser skriv Medlem och år
 Skriv summan för medlemsavgiften
 Fyll även i namn och adress om det är en ny medlem eller om uppgifterna har ändrats, 

annars räcker det med namnet.
 För att vi ska få bidrag så är det viktigt att fylla i det fullständiga personnumret, dvs 

även de fyra sista siffrorna, när det är en ny medlem
 Fyll även i telefonnummer

Riv av inbetalningskortet och lägg det tillsammans med betalningen på anvisad plats.
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Exempel på kontant betalning av medlemsavgift
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Betalning av medlemsavgift via Swish

Swish-betalning är också en vanlig betalningsmetod för medlemsavgifter. Här skiljer sig 
hanteringen något från kontantbetalningar, även om uppgifterna är i princip desamma.

Följande uppgifter fyller man i på en tom blankett i betalpärmen

 Kryssa i medlemsavgift
 Kryssa i SWISH

 Är personen ny i föreningen, fyll i fullständigt personnummer och namn 
 Kommer personen från annan klubb, fyll i grad, årtal och vem som har examinerat
 Fyll alltid i datum och din signatur

På inbetalningskortet fyller man i följande uppgifter

 Kryssa för Swish

 I fältet Betalning avser skriv Medlem och år
 Fyll i även namn och adress om det är en ny medlem eller om uppgifterna har ändrats
 För att vi ska få bidrag så är det viktigt att fylla i det fullständiga personnumret, dvs 

även de fyra sista siffrorna, när det är en ny medlem
 Fyll även i telefonnummer
 Skriv summan för medlemsavgiften

 Visa personen Iyasakas Swishnummer 1235209275
 Personen gör Swish-betalning och visar i telefonen att den är utförd.
 Riv av inbetalningskortet
 Lägg inbetalningskortet på anvisad plats

 

För Swish-betalning visar personen att betalningen är gjord i telefonen
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Kreditbetalning av medlemsavgift

Observera att kreditbetalning är i första hand till för gamla medlemmar. Vi föredrar att nya 
medlemmar betalar via Swish.

 Vid Kredit-betalning fyller man i uppgifterna på samma sätt men markerar  fältet  
KREDIT

 Vid kredit-betalning så får personen inbetalningskortet. Poängtera för personen vikten 
av att vid internetbetalning ange referensnummret och övriga uppgifter som är 

noterade på inbetalningskortet.

Kreditbetalning av träningsavgifter och övrigt

Kredit är det vanligaste betalningssättet när det inte handlar om medlemsavgifter, dvs 
personen gör en betalning över nätet till Iyasakas Plusgiro-konto.

Följande uppgifter fyller man i på en tom blankett i betalpärmen

 För träningsavgifter, ringa in på blanketten det som gäller. Glöm inte eventuell 
syskonrabatt

 Under Annan betalning, fyll i övriga artiklar som inte finns med i den förtryckta 
listan, t ex dräkt, galge eller DVD

 Under Annan betalning registrerar man även gästträningsavgift för icke-medlemmar 
För dessa personer räcker det med att man noterar namn och summa

 Fyll i att betalningssättet ska vara KREDIT

 Räkna ihop summan och skriv den på blanketten
 Fyll i namnet på personen samt datum och din signatur

På inbetalningskortet fyller man i följande uppgifter

 Skriv upp vad betalningen avser
 Skriv upp summan
 Ge personen inbetalningskortet. Poängtera för personen vikten av att vid 

internetbetalning ange referensnumret och övriga uppgifter som är noterade på 

inbetalningskortet.
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Exempel på kreditbetalning av träningsavgifter och övrigt
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Betalning av träningsavgifter och övrigt via Swish och kontant 

Det är även möjligt att betala träningsavgifter och övrigt via Swish och med kontanter. Om 
möjligt så är Swish förstahandsvalet. Så här ska blanketten och inbetalningskortet hanteras:

 Alla uppgifterna fylls i på samma sätt som vid KREDIT men ange KONTANT  för 
kontantbetalning eller SWISH för Swishbetalning

 För kontantbetalning, riv av inbetalningskortet och lägg det tillsammans med 
kontanterna på anvisad plats

 För Swish-betalning, visa personen Iyasakas Swishnummer 1235209275 och 

invänta tills personen har betalat och kan visa det i appen
 Lägg därefter det ifyllda inbetalningskortet på anvisad plats

Registrering av betalningar i pärmarna

För personer som redan är medlemmar i Iyasaka så ska betalningen dokumenteras i pärmarna.
Det finns närvaropärmar för alla olika åldersgrupper i Iyasaka.

 Vid kontant eller Swish-betalning så noterar man ordet OK i närvaropärmen om det 
handlar om medlems- eller träningsavgift.  Vid kreditbetalning så noterar man ordet 
Själv i pärmen.

 Om en vuxen person, dvs någon som ska träna på vuxen-passen, är en ny medlem ska 
man fylla i ett blankt närvaro-kort, gör en notering om personen är under 26 år
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Om det är fråga om ett barn eller en tonåring (som ska träna på barn eller tonårspass), läggs en
ny rad till i berörd pärm.

För att registrera gästtränande, normalt de som tränar på sommaren och inte är medlemmar i 
Iyasaka, finns en speciell pärm som är märkt Gäster.

 Om det är en ny gästtränande: registrera namn och klubb på en ny blankett i pärmen
 Notera hel avgift eller per gång - datum för betalning om det är kontant eller Swish. 
 Skriv ordet Själv om det är frågan om Kredit-betalning, annars ordet OK.

För betalning av galgplats så gör man motsvarande notering i pärmen som är märkt 
Galghumor. Observera att i den pärmen ligger även nummerbrickorna. Galge får personen 
hålla med själv.

För alla andra artiklar, dräkter, DVD:er osv, gör man inte någon ytterligare registrering 
förutom i betalpärmen.
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Närvaroregistrering

All närvaro ska noteras i närvaropärmarna. Utebliven närvaronotering ger minskat bidrag till 
Iyasaka så det är mycket viktigt att detta görs. Det finns närvaropärmar för alla olika 
åldersgrupper i Iyasaka.

 Ta fram pärmen för den åldersgrupp det handlar om
 Personerna finns i alfabetisk ordning, sorterat på efternamn.
 Notera datum för närvaro för aktuell person.
 Glöm inte att notera din egen närvaro!
 För gästtränande gör man ingen närvaronotering, endast betalningskontroll

Vid frågor

Tveka inte att fråga någon annan instruktör som finns i lokalen om det uppstår frågetecken 
hur detta ska göras. Förslag på förbättringar på rutinerna ska skickas till 
infomaster@iyasaka.se
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6.  Barnträning. Tonårsträning.

        Vår barnträning är en stor och viktig del av vår verksamhet. Vi lägger därför stor            
        vikt vid att den och barnen utvecklas på ett riktigt sätt.

6a. Målsättning.

        Målsättningen är inte annorlunda med barnträning än med vuxenträning. Dock ställs
        ibland andra krav på barninstruktören i form av föräldrakontakt, specifik kunskap om
        barn och deras utveckling, mm. Vi strävar därför efter att hålla våra instruktörer väl-
        utbildade inom dessa områden.

6b. Instruktörernas roller.

       Instruktörsrollen är densamma vid barnträning som vid vuxenträning med några små
       tillägg.
       T ex så delar man före och efter passet på uppgifterna på följande sätt; en tar närvaron 
       och föräldrakontakten medan den andre är på mattan där barnen får ”rusa av sig” under
       kontrollerade former.
       Under passet sitter den assisterande instruktören med barnen för att hjälpa dem med 
       koncentrationen, ibland sitter man med fördel bakom barnen och kan på så sätt 
       lättare se vilka som behöver stöd.

6c. Föräldrarnas roll.

      Vi ser det som en styrka att föräldrarna kan vara med i lokalerna under våra pass.
      Det är god PR för vår verksamhet när de kan berätta om var, när och hur vi bedriver
      vår barn och ungdomsträning. Genom sin närvaro så kan föräldern även bättre föra sitt
      barns talan inför föreningen.
      För att arbetssituationen för instruktörerna dock ska vara dräglig så måste följande 
      efterlevas:   
      Dojoetiketten  gäller även gäster och föräldrar, alla som ser på passet måste följa       
      instruktörernas anvisningar. Tex var och hur man sitter i lokalen.
      Relationen mellan instruktör och barn får ej störas av prat, lekande syskon, glada
      tillrop eller dylikt.
      Det är önskvärt om föräldrarna förbereder framför allt de yngre barnen på träningen.
      Förutom att de ska må bra så behöver man prata med tex förskolebarn om koncentration
      och annat som de kanske ännu inte tränats på i sin dagliga miljö.
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6d. Nivågruppering.

      Följande schema ska återspeglas i träningsinnehåll och graderingskrav:

      Ryotedori         A = Tenchinage
                               B = Kokyonage (händerna upp, sitt ner kasta, bakom er)
                               C = Iriminage  (korsa händerna uppe eller nere)
                               D = Samma som C men i suwariwaza

      Aihanmi-          A = Ikkyo   (ura)
      katatedori         B = Iriminage
                               C = Ikkyo    (omote och ura)
                               D = Nikyo

        
      Shomenuchi     A = Ikkyo    (ura)
                               B = Iriminage
                               C = Kotegaeshi
                               D = Nikyo

      Yokomen-        A = Kokyonage  (ikkyo-undo, kast, bakåtfall) 
      uchi                  B = Kokyonage  (ikkyo-undo, uchikaiten, framåtfall)          
                               C = Shihonage
                               D = Iriminage

      Gyakohanmi-   A = Taino tenkan ho, Kokyonage
      katatedori         B = Kaitennage
                               C = Ikkyo
                               D = Sankyo

      Katadori           A = Kokyonage   (tenkan) 
                               B = Ikkyo
                               C = Nikyo
                               D = Koshinage

      Tsuki                A = Kotegaeshi
                               B = Ikkyo
                               C = Nikyo
                               D = Yonkyo

      Ushirowaza      A = Kokyonage   (från Ushirowaza – Ryotedori)
                               B = Kokyonage   (från Ushiro – kakae)
                               C = Iriminage      (från Ushirowaza – Ryotedori)
                               D = Sankyo         (från Ushirowaza – katatekubijime)

      Katate-             A = Kokyonage    (tenkan)
      ryotedori          B = Kokyoho
                               C = Futaridori      (kasta framåt)
                               D = Futaridori      (kasta bakåt)
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      Katadori-         A = Iriminage
      menuchi           B = Ikkyo
                               C = Kokyonage
                               D = Koshinage
        
Förskoleelever tränar normalt endast en teknik per pass (A).
De som tränat fler terminer kan man sätta tillsammans och låta dem träna nästa
nivå (B).

Lågstadiegruppen (7-9 år) tränar normalt två tekniker per pass, först (A) sedan (B).
De som tränat fler terminer kan man sätta tillsammans och låta dem träna nästa
nivå (C).

Mellanstadieelever tränar normalt tre tekniker per pass, först (A) sedan (B) sedan (C).
De som tränat fler terminer kan man sätta tillsammans och låta dem träna (D).
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6e. Teknikundervisning för barn, anpassningar.

      1 = 5-6 år               2 = 7-9 år               3 = 10-12 år

Allmänt          under åtta års ålder (ungefär) så förklaras inte så mycket med ord, barnet
                       kopierar det som visas och vid behov så leds barnet via fysisk kontakt.
                       Vid alla nertagningar ”sitter” tori själv ner först dvs man drar ner partnern
                       i stället för att trycka ner dem. 

Ukemi            Under 10 års ålder utför barnen ofta automatiskt fallen som ”kullerbyttor”.
                       Låt det vara så men lär ut att de ska vika in ett ben när de ställer sig upp.
                       Diagonala fallen lärs ut på ”allvar” först from 10 års ålder.

Ikkyo              (1, 2, 3)
                       Man tar tar ner partnern genom att sätta sig själv först, tryck inte neråt.
                       Gnugga vid armbågen med handkanten vid fasthållningen, tänj ej.

Aihanmi-        (1, 2)  Samma som ovanstående men de yngre höjer armen efter att först ha
katatedori       ”passerat” sin egen mage. Armen tar då rätt väg upp.
                       (3) Höjer som de vuxna.

Gyakohanmi-, (1) De yngre barnen tar handen direkt, vid ryotedori vilken som helst.           
Katadori-,       (2) Ska kunna ta handen direkt men det ska vara samma hand som mot-  
Tsuki-,            svarar den egna främre foten.
Ryotedori-      (3) Backar först ett steg och tar sedan ”rätt” hand.
Ikkyo
 
Nikyo              Ej gärna före 8 år. Som Ikkyo hela vägen men avslutas med rak arm uppåt
                        och kotegaeshigrepp. Yttre benet har foten i, inre benet står på knä.

Sankyo            Ej gärna före 8 år. Uchikaiten-ingång. Ta armen ej handleden. Utförs som
                        sankyonage. Alltså endast som kast.
                        (3) Stegvis lär man sig ta handleden.

Yonkyo           (1, 2, 3) Börja som Ikkyo. Vid avslutningen gnuggas endast handleden för
                        Effekt. Tryck ej nedåt.

Gokyo             Som för vuxna men utförs ju normalt med kniv vilket gör den tveksam för        
                        yngre barn.

Iriminage +     (1, 2) Avslutas med en puff mot bröstet. (3) Mellanstadiet lärs undan
Tenshinage      för undan ”vuxen” teknik.

Shihonage       Som vuxenteknik men vid kastet läggs handen mot partnerns axel.

Kaitennage      (1, 2) Utförs som Uchikaiten-kokyonage.
                        (3) Därefter med en hand på höften och en på nacken, därefter som           
                        vuxenteknik.
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Kotegaeshi      (1, 2) Lägg handen mot partnerns mage vid kast. (3) Mellanstadiebarn
                        kan prova framåtfall av olika svårighetsgrad.

Koshinage       Utförs bara med Ikkyo-ingång.

Shomenuchi    (1, 2) De yngre barnen lägger sina händer på egna huvudet, sedan möts
                        de i tekniken. (3) Lär sig korsa armarna och övergår så småningom till
                        mjuka slag.

Yokomenuchi (1, 2) Börja med en arm rakt ut åt sidan.
                        (3) Sedan som en högt och sakta slagen ”rundpall” med öppen hand.
                        (1, 2, 3) All teknikträning från yokomenuchi syftar till att barnen ska lära
                        sig ikkyo-undo.

Tsuki               (1) Börja med att lägga andflatan med fingrarna uppåt på partnerns mage.
                        (2) Därefter med knuten näve.
                        (3) Sedan en sakta boxning. Ett steg bakåt, gå fram, slå.

Taisabaki        (1) kan ibland vara svårt och abstrakt som ensamträning. Vävs in i teknik-
                        erna i stället.
                        (2) Kan även på denna nivå vara knepig. En handduk som ”svischar” mot
                        huvudet ovanifrån tex, brukar skapa ökad förståelse för rörelsen.
                        (3) Som för vuxna.

Ikkyo-undo      (1) Stå still, händerna höjs och sänks.
                        (2) Behöver ej röra på sig men ska klara av höftvridningen vid ZENGO.
                        (3) Som för vuxna.
      

6f. Tonårsträning.

Tonårsträningen bedrivs på samma sätt som vuxenträningen. Dock ska hänsyn tas till att 
tonåringen i puberteten ofta får motoriska problem pga snabb kroppslig tillväxt. Alltså kan 
med fördel enkla grundläggande motoriska övningar läggas in i träningen såsom, åla, krypa, 
skutta, mm.
För att tillfredställa behovet av styrketräning kan övningar där dessa moment vävs in med 
fördel användas. Tex bokken suburi, fallövningar, suwari sumo, mm. Mjuk stretching är 
mycket viktig så att muskulaturen får en tillfredställande längd samtidigt som den stärks. 
Tonårsåldern är för många en splittrad upplevelse med många olika parallella processer såsom
tex frigörelser från auktoriteter, föräldrar, mm. Ofta behövs en mogen och stabil vägledning 
som stöd i utvecklingen. En positiv självbild behöver ofta skapas. 
Detta ställer mycket höga krav på instruktörernas uppträdande. Tydlighet i framträdandet där 
inga inslag av favoriserande förekommer är viktigt för instruktörens trovärdighet.
I takt med att tonåringen kommer upp i de övre tonåren och mer intar en ”mogen” attityd så är
strävan att de i sin egen takt går över till vuxengrupperna.            
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7. Graderingar.
                                     
Samtliga utförda graderingar i Iyasaka är Aikikaigrader. De är de enda grader vi hanterar
inom vår förening. Aikikais huvudsäte ligger i Tokyo och benämns i dagligt tal ”Hombu 
Dojo”. Aikikais reglemente utfärdat från SBKF Aikikai gäller med en del kompletteringar
som närmare beskrivs nedan.
Kyugraderingar registreras i Iyasaka, Dangraderingarna även i SBKF och Hombu Dojo.

7a. Schemaläggning.

Eleverna ska beredas kyugraderingstillfälle minst två gånger per år, i början/mitten av 
december 
samt i slutet av maj. Graderingstillfället är normalt en i god tid utpekad lördag där grad-
eringen ingår i ett träningsläger.
I Årsta samt i alla barngrupper sker graderingarna i samband med ordinarie träning på i god 
tid utlyst datum. Se klubbens Kalendarium på hemsidan för vidare info.
Dangraderingar utförs normalt tre gånger per år och då i samband med besök av shihans 
från Kobayashi-dojo..

7b. Shihan, Shidoin, Fukushidoin.      
 
Dessa titlar speglar i huvudsak inte instruktörens kompetens i sitt dagliga verk, utan mer 
dennes befogenheter i graderingsavseende. 
Iyasaka har ett antal Fukushidoin och Shidoin. Dessa graderar dock normalt inte i 
Iyasaka utan har sina titlar för att täcka upp vid sjukdom, assistera huvudinstruktören vid
graderingar samt för att kunna gradera i Aikikais namn utanför Iyasaka om behov och 
tillstånd föreligger.
Kyugraderingar sköts normalt av huvudinstruktören som då tar klubbens närvarande
högre graderade till hjälp. Dessa bör vara graderade till lägst 3 Dan. 
Dangraderingarna sköts normalt av våra gästande shihans tillsammans med huvudinstruktören
och av SBKF Aikikais Graderingskommitte godkänd shidoin.
  

7c. Graders Giltighet.

Samtliga grader vi utfärdar är via SBKF godkända av Hombu Dojo.
När det gäller Dangraderingarna så utfärdas dom direkt av Hombu Dojo med SBKF som 
mellanhand. 

7d. Graderingskraven. 

Våra graderingskrav bifogas här.
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Anvisningar för tillämpning:         
Eleverna ska visa att de kan 
koncentrera sig på uppgiften.  Eleverna 
ska visa varandra respekt samt kunna 
hjä lpas åt att utföra teknikerna .       
Fem och sex-åringarna ska kunna 
kopiera det som visas, de ä ldre ska 
kunna utföra teknikerna genom att 
känna igen namnen på dem. 

 
 
 

12 KYU - Röd bä ltesmarkering 
                   
1 . UKEMI (Ushiro)  
                                                                
Tachiwaza: 
AIHANMIKATEDORI - Ikkyo, Iriminage                
                                                                             
  

11 KYU - Gul bä ltesmarkering 
  
1 . UKEMI MAE (Mae /ushiro) 
2 . IKKYO-UNDO (Mae) 
3 . SHIKKO (Mae) 
 
Tachiwaza: 
KATATEDORI - Ta ino-tenkan-ho, Kokyonage 
SHOMENUCHI - Iriminage 
KATADORI – Ikkyo 
 
 
 

 
10 KYU - Orange bä ltesmarkering 

 
1 . TOBIKOSHI UKEMI 
2 . IKKYO-UNDO (mae,ushiro) 
3 . SHIKKO (mae, ushiro) 
4 . TAISABAKI (Irimitenkan, tenkan) 
 
Tachiwaza: 
KATADORI – Ikkyo, Nikyo 
KATATEDORI - Ka itennage 
TSUKI – Kotegaeshi 
YOKOMENUCHI - Kokyonage 
RYOTEDORI - Tenchinage  
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI – Iriminage 
 
 

9 KYU - Grön bä ltesmarkering 
 
1 . AIKITAISO 
2 . SHIKKO (mae,ushiro, ka iten) 
3 . IKKYO-UNDO (shiho) 
4 . Budoetiketten ska eleven kunna lära 
andra 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI - Ikkyo, Kotegaeshi 
 
Tachiwaza: 
KATATERYOTEDORI - Kokyonage 
RYOTEDORI - Kokyonage 
CHUDAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo 
YOKOMENUCHI - Shihonage 
 
Ushirowaza: 
RYOTEDORI – Kokyonage, Iriminage 
 
 

 
8 KYU - Blå bä ltesmarkering 

 
1 . IKKYO-UNDO (happo) 

Suwariwaza: 
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo 

Tachiwaza: 
YOKOMENUCHI – Iriminage 
KATADORI – Kokyonage 
KATATEDORI - Sankyo 
KATATERYOTEDORI - Kokyoho, Futaridori 
 

Ushirowaza: 
RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo 

 

 

 
7 KYU - Brun Bä ltesmarkering 

 
Suwariwaza: 
KATADORI - Nikyo 
RYOTEDORI - Kokyoho 
 
Tachiwaza: 
KATADORI - Koshinage (ingång som Ikkyo) 
TSUKI –Yonkyo, Kokyonage, Koshinage 
(ingång som Ikkyo) 
KATADORI - Iriminage 
KATATERYOTEDORI - futaridori (2 olika) 
 
Ushirowaza:  
KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Kokyonage 
 

 



 
Anvisningar för tillämpning:         
Teknikerna ska gå att identifiera . 
Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska 
tydligt framträda vad som är OMOTE och URA. 
Korrekt etikett ska visas under hela graderings-tillfä llet. 
Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar 
respekt för sin partner samt övriga personer i dojon. 
En korrekt teknik ska innehå lla postion, ba lans-brytning 
samt kast eller fasthå llning. Dessa beståndsdelar ska 
logiskt hänga ihop. 
Från och med 3:e Kyu ska teknikerna när så är tillämpligt 
kunna visas både statiskt och i rörelse.  
Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli 
störd i sin teknik pga bristande hå llning eller position. 
Fasthå llningstekniker ska a lltid avslutas med OSAE, utom 
vid jiyuwaza . 
All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver 
koncentration och exakthet, detta måste framgå av 
utförandet 

 
6 KYU – ROKKYU 

 
UKEMI (Mae, Ushiro) 
IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro) 
SHIKKO(Mae) 
TAISABAKI (Irimitenkan, Tenkan, Ka iten) 
 
Tachiwaza: 
SHOMENUCHI – Iriminage (ura) 
AIHANMIKATATEDORI - Ikkyo 
KATATEDORI (Gyakuhanmi) - Ta ino-tenkan-ho, 
SHIHONAGE 
 
Suwariwaza: 
Ryotedori - Kokyoho 
 

5 KYU – GOKYU 
 
TOBIKOSHI-UKEMI 
IKKYO-UNDO (Shiho) 
SHIKKO (Mae, Ushiro) 
BOKKEN KIHON (1-4)  
Inkl 6 KYU 
 
Tachiwaza: 
RYOTEDORI - Tenchinage 
AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura) 
SHOMENUCHI - Ikkyo 
KATATEDORI – Ka itennage, nikyo 
KATADORI - Ikkyo 
KATATERYOTEDORI - Kokyonage 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI – Iriminage (ura) 
 

 
4 KYU - YONKYU 

 
IKKYO-UNDO (Happo) 
SHIKKO (Ka iten) 
BOKKEN kihon (1-7) 
JO KIHON(1-10 hidari) 
Inkl 5 KYU 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI – Ikkyo  
 
Tachiwaza: 
CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura) 
RYOTEDORI - Kokyonage 
YOKOMENUCHI - Shihonage, Ikkyo 
KATATERYOTEDORI - Ikkyo 
KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, Uchika itennage, 
SOTOKAITENNAGE, Kokyoho 
KATADORI - Sankyo 
 

3 KYU - SANKYU 
 
JO KIHON(20 former, hidari /migi) 
Både tori och ukeroll ska visas 
Inkl 4 .kyu 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo 
KATADORI - Ikkyo 
 
Hanmi-Handachiwaza: 
KATATEDORI - Shihonage, Ka itennage 
 
Tachiwaza: 
KATATERYOTEDORI - Iriminage, Kotegaeshi 
CHUDAN-TSUKI - Ikkyo 
SHOMENUCHI - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, 
KOKOYONAGE 
KATADORI - Yonkyo 
YOKOMENUCHI - Iriminage, Udekiminage, 
KOKYONAGE, Nikkyo 
KATATEDORI – Koshinage (minst två former) 
 
Ushirowaza (statiskt): 
RYOTEDORI - Ikkyo, Kokyonage 
 

 
2 KYU - NIKYU 

 
BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, 
happo) 
BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSKUI (hanmi, 
zengo, shiho, happo) 
13 no JO (hidari /migi) 
Inkl 3 KYU 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI - Sankyo, Yonkyo, Gokyo 
YOKOMENUCHI - Iriminage 
 
Hanmi-handachiwaza: 
RYOTEDORI - Shihonage 
SHOMENUCHI - Iriminage, Nikyo 
TSUKI – Kotegaeshi (ura) 
 
Tachiwaza: 
KATADORI-MENUCHI - Ikkyo 
KATATEDORI – Hijikimeosae, Ka itenosae 
KATADORI - Kokyonage 
MUNADORI - Shihonage 
YOKOMENUCHI - Nikkyo, Gokyo 
TSUKI - Iriminage, Ka itennage, Shihonage 
RYOTEDORI - Yonkyo 
KATATERYOTEDORI - Kokyoho 
 
Ushirowaza (statiskt): 
RYOTEDORI - Kotegaeshi 
RYOKATADORI – Kokyonage, Ikkyo 
KATATE-KUBIJIME – Kokyonage 
 
 

 
1 KYU - IKKYU 

 
JO KIHON (i röre lse framåt /bakåt med växlande 
av sida) 
22 no JO(hidari /migi) 
31 no JO (hidari /migi) 
Inkl 2 KYU 
 
Suwariwaza: 
KATADORI-MENUCHI - yonkyo 
SHOMENUCHI - Jiyuwaza 
 
Hanmi-handachiwaza: 
YOKOMENUCHI - Nikkyo 
KATATEDORI - Ikkyo 
USHIRO-RYOKATADORI - Kokyonage, Kotegaeshi, 
Sankyo 
 
Tachiwaza: 
MUNADORI - Uchika itensankyo 
KATADORI-MENUCHI - Shihonage, Kotegaeshi 
KATATEDORI - Jiyuwaza 
SHOMENUCHI - Koshinage 
YOKOMENUCHI - Jujigarame, Jiyuwaza 
TSUKI - Ushirokirotoshi, Jiyuwaza 
 
Ushirowaza (statiskt): 
ERIDORI - Ikkyo 
RYOHIJIDORI - Kotegaeshi 
USHIRO-KAKAE - Kokyonage 
KATATE-KUBIJIME - Sankyo, Koshinage 
RYOTEDORI - Jujigarame, Shihonage 
 
 

 



 
1 DAN - SHODAN 

 
1 . BOKKEN AWASE (1-7) 
2 . JO AWASE (1-8) 
 
Suwariwaza: 
SHOMENUCHI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Iriminage 
TSUKI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Iriminage 
 
Hanmi-handachiwaza: 
SHOMENUCHI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Iriminage 
KATATEDORI - Shihonage, Ka itennage (uchi, soto) 
 
Tachiwaza: 
RYOTEDORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Shihonage, Kokyonage, Tenchinage 
KATADORI-MENUCHI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, 
Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyonage 
CHUDAN-TSUKI - Sankyo, Yonkyo, Iriminage 
KATADORI – Kokyonage, Nikyo 
KATATERYOTEDORI - Kokyoho 
 
Ushirowaza: 
RYOTEDORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
SHIHONAGE, Jujigarame, Koshinage 
KATATE-KUBIJIME - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
IRIMINAGE, Jujigarame, Koshinage  
 
Henka Oyou waza: 
Suwariwaza-kokyoho (3 olika sätt) 
 
Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik): 
SHOMENUCHI-IKKYO Kokyonage 
SHOMENUCHI-IKKYO Kotegaeshi 
SHOMENUCHI-IKKYO Iriminage 
SHOMENUCHI-IKKYO Shihonage 
 
Jiyuwaza (OBS flödet i centrum, ej osae): 
TORIWAZA - Under ca 1 minut ska olika tekniker 
från olika greppattacker visas i rörelse 
UCHIWAZA/TSUKIWAZA - Under ca 1 minut ska 
olika tekniker från olika slagattacker visas i 
rörelse) 
 

 
2 DAN - NIDAN 

 
1 . KUMMIJO (1-10) 
2 . KUMMITACHI (1-5) 
 
Tantodori: 
SHOMENUCHI - Iriminage, Gokyo, Kotegaeshi 
YOKOMENUCHI - Shihonage, Sankyo, Gokyo 
TSUKI - Kokyoho, Kotegaeshi, Nikyo 
KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (En teknik 
från vardera formen) 
 
Suwariwaza: 
YOKOMENUCHI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
KOTEGAESHI, Iriminage 
KATATEDORI - Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, 
KOTEGAESHI, Iriminage 
 
Hanmi-Handachiwaza: 
KATADORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Iriminage 
USHIRO-RYOKATADORI - Kokyonage, Ikkyo, 
Sankyo, Kotegaeshi 
 
Tachiwaza: 
KATATERYOTEDORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, 
Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage  
KATATERYOTEDORI - Kokyonage (2 olika) 
YOKOMENUCHI - Koshinage (3 olika) 
YOKOMENUCHI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Ka itennage 
JODAN-TSUKI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Shihonage, Ka itennage, Ka itenosae, 
Udegarami 
 
Ushirowaza: 
RYOHIJIDORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Kotegaeshi, Aikiotoshi 
RYOHIJIDORI - Kokyonage (3 olika) 
RYOTEDORI - Jiyuwaza 
 
Henka oyou waza: 
KATATERYOTEDORI  - Kokyoho (3 olika) 
MUNADORI (med vridning i greppet) – Ikkyo, 
Nikyo 
MUNADORI (med vridning i greppet) - Iriminage (2 
olika) 
 
Kaeshi waza: 
SHOMENUCHI - Kotegaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika) 
Futaridori (statiskt): 
Shihonage, Kokyonage (2 olika) 
Ninin gake: 
Jiyu 

 
3 DAN - SANDAN 

 
1 . Inkl NIDAN 
2 . KUMMITACHI HENKA (Ken-no-ri) 
3 . KI-MUSUBI-NO-TACHI 
 
Tantodori: 
SHOMENUCHI - Gokyo, Iriminage 
SHOMENUCHI (med greppet som i Tsuki) - Nikyo 
YOKOMENUCHI - Kotegaeshi, Shihonage, Gokyo 
TSUKI - Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae 
KATADORI-TSUKI, Ushiro-Eridori (Två tekniker 
från vardera formen) 
 
Tachidori: 
Shomenuchi, Yokomenuchi, Tsuki (3 olika 
tekniker från vardera formen) 
 
Jodori: 
Shomenuchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera 
formen) 
 
Jowaza (olika grepp): 
5 olika tekniker 
 
Suwariwaza: 
MUNADORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
Iriminage 
SHOMENUCHI - Jiyuwaza 
YOKOMENUCHI - Jiyuwaza 
 
Hanmi-Handachiwaza: 
KATATERYOTEDORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, 
Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi 
SHOMENUCHI - Jiyuwaza 
YOKOMENUCHI - Jiyuwaza 
 
Tachiwaza: 
RYOKATADORI - Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, 
kokyonage 
RYOTEDORI - Kokyonage (5 olika) 
JODAN-TSUKI - Jiyuwaza 
CHUDAN-TSUKI - Jiyuwaza 
 
Ushirowaza: 
KAKAE - Ikkyo, Aikiotoshi, Kokyonage (2 olika) 
HAGAIJIME - Iriminage 
 
Henka oyou waza: 
Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik): 
SHOMENUCHI-Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker) 
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) - Koshinage 
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) - Jiyu (minst 2 tekniker) 
 

 
SHOMENUCHI-Sankyo(ura) - Jiyu (minst 3 
terkniker)  
 
Kaeshi waza: 
SHOMENUCHI - Iriminage, Shihonage, Sankyo 
(ura) (2 olika sätt på varje teknik) 
 
Futaridori (statiskt): 
Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyonage (2 olika) 
 
Sannin gake: 
Jiyu 

1 
4 DAN – YONDAN 

 
1 . Inkl SHODAN, NIDAN, SANDAN 
2 . KUMMITACHI-HENKAWAZA (Ta i-no-ri) 
3 . KEN-TAI-JO (1-7 med kastversioner i 
förekommande fa ll) 
4 . Tonvikten läggs på JIYU-WAZA 
 
Geri dori: 
3 tekniker 
 
Sannin  dori: 
3 olika 
 
Yonnin gake: 
Jiyu 

 
 
 
 
 
 

 
Anvisningar för tillämpning:         
Teknikerna ska gå att identifiera . 
Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska 
tydligt framträda vad som är OMOTE och URA. 
Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfä llet. Det 
innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt 
för sin partner samt övriga personer i dojon. 
En korrekt teknik ska innehå lla postion, ba lansbrytning 
samt kast eller fasthå llning. Dessa beståndsdelar ska 
logiskt hänga ihop. 
Teknikerna ska när så är tillämpligt kunna visas både 
statiskt  och i rörelse.  
Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli 
störd i sin teknik pga bristande hå llning eller position. 
Fasthå llningstekniker ska a lltid avslutas med OSAE, utom 
vid jiyuwaza . 
Tachidori, Tantodori, Jodori och Jowaza ska a lltid avslutas 
med att Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo. 
All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver 
koncentration och exakthet, detta måste framgå av 
utförandet. 



7e. Kompletterande anvisningar vid graderingar.
 
Det tar normalt fyra till sex års regelbunden träning att nå första dan. Avvikelser från detta
bör vara väl motiverade.

Vi ska vara en miljö där god graderingsetikett efterlevs och där samtliga som är närvarande 
visar respekt och ödmjukhet inför situationen.  
         
Normalt filmas eller fotograferas inte själva graderingen.  

Uke ska om möjligt ha samma grad som tori antingen testas till eller innehar.

Alla ska ha uppvisa god hygien och en ren och hel dräkt. All annan utrustning ska vara i god 
kondition och i överensstämmelse med god träningsetikett. 

Punktlighet och att följa Iyasakas anvisningar angående betalningar samt 
graderingsadministration är ett måste för godkänd gradering. 

Man måste respektera varandras integritet samt ej visa dåligt humör.

Man ska eftersträva att visa hela sin förmåga utan att skada varandra eller eljest vara
destruktiva i sitt beteende gentemot varandra.

All form av hantering av redskap ska uppvisa att man har respekt för och kunskap om deras 
användning.

Tori ska kontrollera sitt utrymme på mattan så att inga krockar eller skador riskerar att uppstå 
och hålla sitt ursprungliga mattområde i största möjliga mån under examinationen.   

Tori ska ej kunna utsättas för neddragningar eller andra kontringar pga felaktig position, 
bristande koncentration eller brister i det tekniska utförandet.

Teknikerna ska gå att identifiera och innehålla grundposition (hanmi), balansbrytning samt 
kast eller fasthållning. Omote och ura ska tydligt kunna särskiljas i grundteknikerna samt 
utföras omväxlande tills annat sägs. 

7f.  Aikikais reglemente utfärdat SBKF.

Bifogas här.

Rev H
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1 Regler 

Dessa regler för Aikikaigraderingar inom Svenska Aikidoförbundet fastställs av 
förbundsstyrelsen. 

 

2 Graderingskommitté 

2.1 Ledamöter 

För Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté för Aikikai gäller: 

1 att kommittén tillsätts av förbundsstyrelsen, 

2 att kommittén består av 5 till 8 ledamöter plus eventuella hedersledamöter, 

3 att ledamöterna ska vara i Sverige giltiga shidoin eller shihan, varav en ledamot ska 
vara minst 6 dan Aikikai, 

4 att ledamöterna ska vara medlemmar i föreningar som tillhör Svenska Aikidoförbundet. 

  

2.2 Arbetsfält 

Graderingskommittén ansvarar för: 

1 att administrera kyu- och dangrader, 

2 att administrera utnämningar till fukushidoin och shidoin, 

3 att medverka vid rekommendation av shihan, 

4 att bevaka och medverka till rekommendation av dangrader över 4 dan, 

5 att upprätthålla register över dangrader, 

6 att upprätthålla register över fukushidoin, shidoin och shihan, 

7 att föra protokoll över sina sammanträden, 

8 att arrangera dangraderingar om förbundsstyrelsen så begär. 

 

2.3 Överklagande 

Beslut av graderingskommittén kan överklagas till förbundsstyrelsen. 
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3 Dangradering 

3.1 Arrangör av dangradering 

Föreningar som är medlemmar i Svenska Aikidoförbundet äger rätt att arrangera 
dangradering. 

Arrangör av dangradering ska uppfylla följande krav: 

Före: 

1 Tillse att anmälan om dangraderingstillfälle sker till graderingskommittén senast tre 
månader i förväg. Kommittén ska snarast meddela arrangören om graderingen inte 
uppfyller regelverket. 

2 Arrangör av dangradering ska utlysa denna offentligt minst två månader i förväg. 

3 Arrangören ansvarar för att ta emot och granska inkomna ansökningar om 
dangradering. 

4 Arrangören ska snarast meddela person som ansökt om dangradering om hinder 
föreligger av något skäl. 

5 Arrangören ska på lämpligt sätt meddela om särskilda graderingskrav (enligt kapitel 3.4 
punkt 2) gäller vid den aktuella examinationen. 

Under: 

1 Vid dangradering råder foto- och videoförbud. 

Efter: 

1 Resultatet av examinationen ska meddelas i anslutning till examinationen. 

2 Arrangören ansvarar för att blanketter och avgifter hanteras i god ordning. 

3 Arrangören ska snarast redovisa resultatet av dangraderingen till kommittén och skicka 
samtliga blanketter till denna. 

4 Arrangören äger rätt att på lämpligt sätt offentliggöra resultatet. 

 

3.2 Examinatorer 

För genomförande av dangradering krävs tre examinatorer från minst två olika föreningar. 

Dangradering kan högst ske till grad som är två grader under den högst graderade 
examinatorn, och aldrig över 4 dan. 

Examinatorer vid dangradering ska uppfylla följande krav: 

1 Inneha i Sverige giltig shidoin, eller vara inbjuden utländsk instruktör med lägst 6 dan 
Aikikai. 

2 Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller shihan, varav en ska vara 
kontaktperson visavi graderingskommittén. 

3 Hänsynsfullt uppträdande gentemot de examinerade, samt uppvisa föredömligt 
beteende under graderingen. 

4 Anpassa sig till särskilda graderingskrav, utöver Hombu dojos regler, som kan gälla vid 
graderingen i fråga. 

5 Beakta tystnadsplikt om de diskussioner som förs mellan examinatorerna under 
graderingen. 
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3.3 Examinerad 

För att kunna bli danexaminerad ska följande krav vara uppfyllda: 

1 Medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet, eller utlandsboende med 
tillstånd från sin aikidoorganisation. 

2 Lämna in ansökan till arrangören av dangraderingen senast en månad i förväg. Av 
ansökan ska framgå att den sökandes egen förening är informerad om examinationen. 

3 Uppfylla minimikrav för träningstid sedan närmast föregående grad, samt åldersgränser 
(Hombu dojo tillämpar andra minimitider när mycket speciella skäl föreligger): 
1 dan: minst 1 år sedan 1 kyu, samt lägst 15 års ålder 
2 dan: minst 2 år sedan 1 dan, 
3 dan: minst 3 år sedan 2 dan, 
4 dan: minst 4 år sedan 3 dan, samt lägst 22 års ålder. 

4 Uppvisa respektfullt beteende under graderingen. 

5 Vid eventuellt underkänd examination måste minst tre månader förflyta innan 
examinerad åter kan examineras för graden. 

 

3.4 Tekniska krav för dangraderna 

1 De tekniska kraven angivna i Appendix B är minimikrav. 

2 Arrangör äger rätt att tillämpa särskilda graderingskrav utöver dessa minimikrav. 

 

3.5 Rekommendation av dangrader 

För rekommenderade dangrader råder särskilda avgifter. Grader över 4 dan kan bara erhållas 
genom rekommendation, aldrig examination. 

1 Vid dangradering kan examinatorerna besluta om rekommendation till dangrad som 
högst är två grader under den högst graderade examinatorn, dock ej över 4 dan. 

2 Om minst en examinator innehar 6 dan kan förslag om rekommendation till 5 dan och 6 
dan göras för medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet och uppfyller 
minimitiden. Förslag ställs till graderingskommittén. 

3 Minimitider samt åldersgränser för högre dangrader: 
5 dan: minst 5 år sedan 4 dan 
6 dan: minst 6 år sedan 5 dan, samt lägst 33 års ålder 
7 dan: minst 12 år sedan 6 dan, samt lägst 45 års ålder 
8 dan: minst 15 år sedan 7 dan, samt lägst 60 års ålder 
Eventuella grader över 8 dan hanteras uteslutande av Hombu dojo 

4 För att graderingskommittén ska ha tid att verka för en utnämning följande januari ska 
förslag om rekommendation till grad över 4 dan lämnas till kommittén senast i 
september. 

5 Förslag enligt ovan ska graderingskommittén göra till sitt och vidarebefordra till Hombu 
dojo, om inte betydande skäl däremot föreligger. 

6 Graderingskommittén ska även lämna egna förslag om rekommendationer till Hombu 
dojo, där den finner det befogat. 
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7 Frågor om 7 dan och högre hanteras av styrelsen i samråd med graderingskommittén. 

8 Beslut om 5 dan och högre grader fattas av Hombu dojo. 

9 Besked om godkända rekommendationer ska offentliggöras snarast efter Hombu dojos 
besked. 

 

3.6 Utlandsboende 

1 Utlandsboende som önskar examineras för dangrad i Sverige ska, i enlighet med 
Internationella Aikidofederationens regler, ha skriftligt tillstånd från den egna 
aikidoorganisationen och kunna belägga sitt medlemskap däri. 

2 Föreligger oklarheter eller andra särskilda omständigheter, bör arrangören av 
dangraderingen inhämta graderingskommitténs yttrande. 

 

3.7 Dangradering utomlands 

1 Medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet ska, i enlighet med 
Internationella Aikidofederationens regler, ha tillstånd från graderingskommittén för att 
kunna dangraderas utomlands. Det görs med samma förfarande som vid dangradering 
i Sverige, men anmälningsblanketten tillställs graderingskommittén, vars tillstånd 
skickas till medlemmen. 

2 Undantag från punkt 1 medges om examinatorn är en instruktör med lägst 6 dan 
Aikikai, som befinner sig i nära samarbete med svensk aikido på riks- eller föreningnivå 
– likaså om den examinerade under lång tid fram till examinationen har tränat på 
utrikes ort. 

3 Erhållen grad ska av den graderade skyndsamt rapporteras till graderingskommittén, 
vidimerad med kopia på diplom, Yudansha Book, eller på annat för 
graderingskommittén godtagbart sätt. 

 

3.8 Intyg på dangrad 

Som intyg på dangrad erhåller den graderade diplom och Yudansha Book från Stiftelsen 
AIkikai (Zaidan Hojin Aikikai). 

 

3.9 Återtagande av grad 

Utfärdade dangrader kan inte återtas. 

 

3.10 Överklagande 

Examinatorernas beslut om godkännande eller underkännande av grad kan inte överklagas. 
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4 Kyugradering 

4.1 Arrangör av kyugradering 

Föreningar som är medlemmar i Svenska Aikidoförbundet äger rätt att arrangera 
kyugradering. 

Arrangör av kyugradering ska uppfylla följande krav: 

1 Följa de tekniska kraven för kyugraderna enligt kapitel 4.4. 

2 Upprätthålla aktuellt register över kyugrader utfärdade till föreningens medlemmar. 

3 Utdela av graderingskommittén anvisade diplom till de kyugraderade. 

 

4.2 Examinator 

För att utfärda Aikikais kyugrader krävs: 

1 Inneha i Sverige giltig fukushidoin eller shidoin, eller vara inbjuden utländsk instruktör 
med lägst 4 dan Aikikai. 

2 Kontrollera att tillstånd finns från förening vars medlem ska graderas. 

3 Hänsynsfullt uppträdande gentemot de examinerade, samt uppvisa föredömligt 
beteende under graderingen. 

4 Anpassa sig till särskilda graderingskrav, utöver Hombu dojos regler, som kan gälla vid 
graderingen i fråga. 

5 Signera av graderingskommittén anvisat diplom för dem som godkänns för kyugrad. 

 

4.3 Examinerad 

För att kunna bli kyugraderad ska den sökande uppfylla följande krav: 

1 Medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet. 

2 Tillstånd från den egna föreningen att examineras. 

3 Uppvisa respektfullt beteende under graderingen. 

 

4.4 Tekniska krav för kyugraderna 

1 De tekniska kraven angivna i Appendix A är minimikrav enligt Hombu dojos regler. 

2 Det står varje förening fritt att komplettera dessa. 

3 Totalt sett måste alla tekniker som förekommer i minimikraven också förekomma i 
föreningens graderingskrav. 

4 Det står varje examinator fritt att kräva ytterligare tekniker utöver dessa. 

5 Graden 6 kyu kan av arrangör frivilligt användas eller utelämnas. 

6 Förening vars graderingskrav avviker från minimikraven ska skicka in dessa till 
graderingskommittén. 
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4.5 Graderingsavgift 

Det står arrangör av kyugradering fritt att ta ut avgift för graderingen. Graderingskommitténs 
avgift är lika med priset för anvisat diplom, vilket fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

4.6 Intyg på kyugrad 

Som intyg på erhållen kyugrad måste av graderingskommittén anvisat graderingsdiplom 
utfärdas, vilket ej får mångfaldigas annat än på förbundsstyrelsens uppdrag. 

 

4.7 Återtagande av grad 

Utfärdade kyugrader kan inte återtas. 

 

4.8 Överklagande 

Examinators beslut om godkännande eller underkännande av grad kan inte överklagas. 
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5 Fukushidoin / Shidoin / Shihan 

5.1 Utnämning 

För utnämning till fukushidoin, shidoin och shihan gäller: 

1 Ansökan om fukushidoin eller shidoin kan göras av behörig sökande på därför avsedd 
blankett, som skickas till graderingskommittén. 

2 Rekommendation om fukushidoin kan göras av ledare i förening eller i Sverige giltig 
shidoin. Rekommendationen görs på ansökningsblanketten. 

3 Rekommendation om shidoin kan göras av i Sverige giltig shidoin, eller av shihan. 
Rekommendationen görs på ansökningsblanketten. 

4 Graderingskommittén ska godkänna ansökan om fukushidoin eller shidoin om inte 
särskilda skäl föreligger däremot. 

5 Rekommendation av shihan kan endast göras av förbundsstyrelsen i samråd med 
graderingskommittén. Förbundsstyrelsen framför denna till Hombu dojo. 

 

5.2 Fukushidoin 

Fukushidoin har rätt att utföra examinationer till samtliga kyugrader. 

För att vara fukushidoin krävs: 

1 Aktiv aikidoinstruktör och medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet. 

2 Graderad till minst 2 dan Aikikai. 

3 Erfarenhet som instruktör i förening. 

4 Erfarenhet av aikidoträning utanför den egna föreningen. 

 

5.3 Shidoin 

Shidoin har rätt att utföra examinationer till samtliga kyugrader, samt att vara examinator vid 
dangraderingar. 

För att vara shidoin krävs: 

1 Aktiv aikidoinstruktör och medlem i förening som tillhör Svenska Aikidoförbundet. 

2 Graderad till minst 4 dan Aikikai. 

3 Stor erfarenhet som instruktör i förening. 

4 Stor erfarenhet av aikidoträning utanför den egna föreningen. 

5 God erfarenhet av aikidoinstruktion utanför den egna föreningen. 

6 Ha genomgått förbundets utbildning för shidoin. 

 

5.4 Shihan 

Alla frågor rörande shihan hanteras av förbundsstyrelsen i samråd med graderingskommittén 
och i enlighet med Hombu dojos regler. 
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5.5 Utnämningar från andra organisationer 

För i annan organisation utnämnd fukushidoin, shidoin och shihan gäller: 

1 Fukushidoin och shidoin är utnämningar som endast gäller inom den organisation som 
utfärdat dem. Inom Svenska Aikidoförbundet gäller endast utnämningar utfärdade av 
dess graderingskommitté. 

2 Shihan har att följa Hombu dojos regelverk, samt ”Regler för: Graderingskommittén, 
Fukushidoin, shidoin och shihan, Kyugraderingar och dangraderingar” i fråga om 
dangradering i Sverige. 

 

5.6 Avgift vid utnämning 

Eventuell avgift vid utnämning till fukushidoin och shidoin, samt rekommendation till shihan, 
fastställs av förbundsstyrelsen. Hombu dojo fastställer sin eventuella avgift för utnämning till 
shihan. 

 

5.7 Intyg på utnämning 

Graderingskommittén utfärdar skriftligt intyg på utnämning till fukushidoin och shidoin. Intyg på 
utnämning till shihan utfärdas av Hombu dojo. 

 

5.8 Återtagande av utnämning 

1 Graderingskommittén kan, i enlighet med dessa regler och idrottsrörelsens 
disciplinregler, besluta att återta utnämning av fukushidoin och shidoin om särskilda 
skäl föreligger. 

2 Graderingskommittén kan även besluta att återta utnämning av fukushidoin och shidoin 
för personer som upphört att vara aktiva aikidoinstruktörer inom Svenska 
Aikidoförbundet. 

 

5.9 Överklagande 

Graderingskommitténs handläggning och beslut i fråga om fukushidoin, shidoin och shihan 
kan överklagas till förbundsstyrelsen. 
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Appendix A – Tekniska krav för kyugraderna 

 

6 kyu 
Minimum 20 träningspass 
 
Mae ukemi 
Ushiro ukemi 
 
TACHIWAZA 
Tai no tenkan katatedori 
Ikkyo aihanmi katatedori 
Iriminage aihanmi katatedori 
 
SUWARIWAZA 
Kokyu-ho ryotedori 
 
 
5 kyu 
Minimum 30 träningspass 
 
TACHIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 
Shihonage katatedori 
Iriminage shomen-uchi 
 
SUWARIWAZA 
Kokyu-ho ryotedori 
 
 
4 kyu 
Minimum 40 träningspass efter 5 kyu 
 
TACHIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 
Nikyo katadori 
Shihonage yokomen-uchi 
Iriminage shomen-uchi 
 
SUWARIWAZA 
Kokyu-ho ryotedori 
 
 

3 kyu 
Minimum 50 träningspass efter 4 kyu 
 
SUWARIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 
Nikyo shomen-uchi 
Sankyo shomen-uchi 
Yonkyo shomen-uchi 
Kokyu-ho ryotedori 
 
TACHIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 
Nikyo shomen-uchi 
Sankyo shomen-uchi 
Yonkyo shomen-uchi 
Shihonage ryotedori 

 yokomen-uchi 
Iriminage shomen-uchi 
 tsuki 
Kotegaeshi shomen-uchi 

 tsuki 
Tenchinage ryotedori 
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2 kyu 
Minimum 50 träningspass efter 3 kyu 
 
SUWARIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 

 katadori 
Nikyo shomen-uchi 

 katadori 
Sankyo shomen-uchi 

 katadori 
Yonkyo shomen-uchi 

 katadori 
Kokyu-ho ryotedori 
 
HANMI HANDACHIWAZA 
Shihonage katatedori 
 
TACHIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 

 katadori 
Nikyo shomen-uchi 

 katadori 
Sankyo shomen-uchi 

 katadori 
Yonkyo shomen-uchi 

 katadori 
Iriminage shomen-uchi 
 tsuki 
 katatedori 
Kotegaeshi shomen-uchi 

 tsuki 
 katatedori 

Kaitennage katatedori 
Tenchinage ryotedori 
Jiyuwaza katatedori 
 
 

1 kyu 
Minimum 60 träningspass efter 2 kyu 
 
SUWARIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 

 yokomenuchi 
 katadori 

Nikyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 

Sankyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 

Yonkyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 

Kokyu-ho Ryotedori 
 

 
HANMI HANDACHIWAZA 
Shihonage katatedori 

 ryotedori 
 
TACHIWAZA 
Ikkyo shomen-uchi 

 yokomen-uchi 
 katadori 
 ushiro ryotedori 

Nikyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 
 ushiro ryotedori 

Sankyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 
 ushiro ryotedori 

Yonkyo shomen-uchi 
 yokomen-uchi 
 katadori 
 ushiro ryotedori 

Gokyo yokomen-uchi 
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forts. 1 kyu 
Shihonage katatedori 

 ryotedori 
Iriminage shomen-uchi 
 tsuki 
 katatedori 
Kotegaeshi shomen-uchi 

 tsuki 
 katatedori 

Kaitennage shomen-uchi 
 tsuki 
 katatedori 

Tenchinage ryotedori 
Jiyuwaza katatedori 

 ryotedori 
 morotedori 

Tachiwaza kokyu-ho 
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Appendix B – Tekniska krav för dangraderna 

 

1 dan 
Minimum 1 år,  
70 träningspass efter 1 kyu 
Minimiålder 15 år 
 
SUWARIWAZA 
Samtliga grundtekniker 
Samtliga angreppsformer utan redskap 
 
HANMI HANDACHIWAZA 
Samtliga grundtekniker 
Samtliga angreppsformer utan redskap 
 
TACHIWAZA 
Samtliga grundtekniker 
Samtliga angreppsformer utan redskap 
 
 
2 dan 
Minimum 2 år,  
200 träningspass efter 1 dan 
Normalt är ingen artikel om aikidorelaterat 
ämne nödvändig. 
 
Samma krav som för 1 dan, samt: 
 
TANTODORI 
 
FUTARIGAKE 
 

3 dan 
Minimum 3 år,  
300 träningspass efter 2 dan 
Normalt är ingen artikel om tilldelat ämne 
nödvändig. 
 
Samma som för 2 dan, samt: 
 
TACHIDORI 
 
JODORI 
 
TANINZUGAKE 
 
 
4 dan 
Minimum 4 år,  
300 träningspass, efter 3 dan 
Minimiålder 22 år 
Normalt är ingen kort uppsats nödvändig. 
 
Samma som för 3 dan, samt: 
 
Jiyuwaza 
för allt ovanstående 
 
 
 
 

 



8.  Läger.

Att ha ett brett utbud av träningsläger med hög kvalite på är ett måste för Iyasaka.
Detta ställer stora krav på ledarna och deras agerande i samband med läger.

8a. Olika typer av läger vi arrangerar.

Vi arrangerar  läger i egna lokaler eller i andras lokaler. Vi använder både egna lärare och 
externa lärare.

8b. Instruktörernas uppgift vid olika typer av läger.

När det gäller läger i egna lokaler så är den instruktör som
normalt skulle haft passet inte ledig utan är den som ansvarar för följande:

    Dojon ska låsas upp i god tid.
    Se till så att alla utrymmen är rena och i prydligt skick.
    Töm papperskorgarna vid behov.
    Se till så att toapapper finns i tillräckliga mängder.
    Rena handukar ska det vara.
    Alla Jo/Bokken/Tanto (inkl senseis) ska vara i ordning.
    Mattan ska städas före passet.
    Om ingen kommer för att ta emot betalningar så ska någon på detta kunnig ta itu 

med det.
    Slå på bastun.
    Lokalen lämnas i gott skick, städad, avslagen bastu, allt släckt som så ska vara.
    Lås.

Instruktörerna i Iyasaka är alltid värdar och värdinnor. Vi hjälper alltid våra gäster
och är alltid gästande instruktör behjälplig om denne så erfordrar.

8c. Betalningsrutiner vid läger.

Det är varje instruktörs uppgift att sätta sig in i de speciella rutiner för betalning som gäller
läger. Bäst gör man det genom att hjälpa till då och då när någon rutinerad handhar 
uppgiften. 
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9.  Etik och moral inom vår verksamhet.

9a. Att beakta som ledare inom Iyasaka Aikidoklubb.

De krav som ställs på instruktörerna angående attityd, uppförande, ordning, mm gäller även 
för de som utför andra uppdrag för klubben än instruktion. Se 3b.  

9b. Svenska Budo- och Kampsportförbundets etiska normer.

Nedanstående punkter är desamma som paragraferna 54 – 60 i Svenska Budoförbundets 
stadgar.

54 Syfte.

Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som ska ligga till 
grund för all utövning av budosporter inom förbundet. Allt utövande av budo ska ske i en 
anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna. Normerna utgör därjämte ett led i 
den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal och 
avser att bidraga till kampen mot våld inom och utom idrotten.

55 Tillämpningsområden.

Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i förbundet.
Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar och tekniker avviker från de svenska
normerna, ska dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och 
föreskrivas att i undervisning och instruktion hålla sig inom ramen för de här angivna 
reglerna.

56 Ansvar.

Föreningen ska ha av förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör.
Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i 
enlighet med förbundets regler och normer.
Det åligger varje instruktör och ledare att följa utvecklingen inom sin budoart, att med 
uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer sporternas regler och normer. Brott mot 
dessa ska omedelbart påtalas, så att den enskilde utövaren erhåller klara direktiv om gällande 
regler.
Det åligger instruktörer och ledare som undervisar i självförsvar att informera om gällande 
rätt till nödvärn enligt brottsbalken.
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57 Instruktion och träning.

Instruktörer och ledare ska i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som sker inom 
idrottslig forskning och utveckling.
Instruktören/ledaren ska vara ett föredöme inom sin budoart och lära eleverna ett sportsligt 
uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.
Vid undervisning ska instruktören: 
    lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara enligt förbundets normer inom 
    budosporterna,
    noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevens färdighet, ålder och        
    utveckling.
Instruktören får icke:
    undervisa i av förbundet ej godtagbara tekniker eller i användning av otillåtna redskap,
    använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
    utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker,
    tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra budosporter.

58 Tävling.

Vid tävling ska för varje budoart gällande tävlingsregler noggrant följas.

59 Marknadsföring.

All marknadsföring, inklusive uppvisning av budosport, ska vara vederhäftig, saklig och 
sanningsenlig.
Det åligger envar att vid marknadsföring iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med 
allmänhet, myndighet och massmedia främja budosporternas anseende och goda rykte.

60 Tillsyn och efterlevnad.

Det åligger förbunds-, sektions-, distrikts-, och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler 
följes.
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9c. O-senseis regler.

Att tänka på vid träning. Dessa regler upprättades av O-sensei cirka år 1935.

1. Aikido kan avgöra liv eller död i ett enda utfall, så eleverna måste nogsamt följa lärarens 
instruktioner och inte tävla för att se vem som är starkast.

2. Aikido är den väg som lär ut hur man kan hantera flera motståndare. Eleverna måste öva 
sig i att vara alerta inte bara framåt, utan också åt alla sidor och bakåt.

3. Träningen ska alltid bedrivas i en behaglig och glädjefull atmosfär.

4. Läraren instruerar endast en liten aspekt av denna konst. Dess variationsrika tillämpningar
måste upptäckas av varje elev själv, genom ihärdig övning och träning.

5. I daglig träning, börja först med att värma upp kroppen och övergå sedan till intensivare 
övningar. Tvinga inte onaturligt eller omedgörligt fram något. Om denna regel följs kan 
även äldre personer klara sig utan skador och träna i en behaglig och glädjefull atmosfär.

6. Meningen med aikido är att träna sinne och kropp, och att skapa uppriktiga, seriösa 
människor. Eftersom alla tekniker bör vidarebefordras från person till person, visa dem 
inte urskiljningslöst för andra, för detta kan leda till att de används av våldsverkare.  
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9d. Budons författning.

Upprättade 1987 av Japanska Budoförbundet.

Budons författning.
Budo, rotad i det antika Japans stridskonst, är en aspekt av traditionell kultur som utvecklats 
från jutsu till do genom århundraden av historisk och social förändring. I enlighet med 
principen om sinnets och kroppens förening har budon utvecklat och förfinat en disciplin av 
sträng träning, som befrämjar artighet, teknisk skicklighet, fysisk styrka och förening av sinne
och kropp. Moderna japaner har ärvt dessa värden, som spelar en framträdande roll i 
formandet av japaners personlighet. I det moderna Japan är budons anda en källa till kraftfull 
energi och befrämjar ett behagligt sinnelag hos individen.
Idag har budon spritts över världen och dragit till sig ett starkt internationellt intresse. Dock är
en blind fascination inför ren teknikträning och obefogad uppmärksamhet på att vinna ett 
allvarligt hot mot budons essens. För att hindra en sådan förvrängning av denna konst måste 
vi fortlöpande granska oss själva och bemöda oss om att fullkomna och bevara detta 
nationella arv.
Det är med detta hopp som vi slagit fast budons författning, för att vidmakthålla den 
traditionella budons grundläggande principer.

1 Målsättning.
Budons målsättning är att bygga karaktär, berika möjligheten till värdeomdömen och fostra en
väldisciplinerad, kapabel individ genom deltagande i fysisk och mental träning med 
användande av kamptekniker.

2 Träning.
Vid daglig träning måste man ständigt följa dekorum, hålla sig till grunderna och motstå 
frestelsen att fullfölja blott teknisk skicklighet, i stället för föreningen av sinne och teknik.

3 Tävling.
I en match och i framförandet av kata ska man manifestera budoanda, anstränga sig till det 
yttersta, vinna med blygsamhet, acceptera nederlag ödmjukt och ständigt visa upp en sansad 
attityd.

4 Dojo.
Dojon är en helig plats för träning av sinne och kropp. Här ska man bevara disciplin, korrekt 
etikett och uppförande. Träningslokalen måste vara en tyst, ren, trygg, och högtidlig miljö.

5 Undervisning.
Vid undervisning av de tränande ska budoläraren, för att vara en god instruktör, alltid sträva 
efter att förfina sin karaktär och gå vidare i sin egen skicklighet och fostran av sinne och 
kropp. Han ska inte låta sig influeras av vinst och förlust, eller visa arrogans med sin 
överlägsna skicklighet, utan hellre hålla fast vid den attityd som passar ett föredöme.

6 Främjande.
I främjandet av budo ska man alltid följa de traditionella värdena, söka kapabel träning, 
bidraga till utvecklingen och göra sitt yttersta för att fullkomna och bevara denna traditionella 
konst, med en förståelse för internationella synpunkter.
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10. Försäkringar.

10a. RF:s samlingsförsäkring.

Via medlemsavgiften till föreningen är man också idrottsskadeförsäkrad hos FOLKSAM. Vid
skador som uppstår på eller i anknytning till träningen så ska ordföranden i Iyasaka kontaktas 
som förser den skadade med blanketter och information om försäkringsskyddet.

10b. Utlandsresor.
  
Vid träningsresor inom Norden så gäller försäkringen utan vidare insatser från medlemmens 
sida.
Vid resor utanför Nordens gränser så ska resan anmälas till SBKF. Detta ombesörjer normalt 
ordföranden i Iyasaka.  Till denne ska senast två veckor före avfärd anmälas följande:
    
          Namn
          Personnummer
          Resedatum
          Plats där man kommer att träna (stad/region räcker som angivelse).
   

10c. Utökad försäkring för lokalerna.
     
Iyasaka har en försäkring för sin lösa egendom samt för lokalerna, i Trygg Hansa.
Vid skador, åverkan, olyckor m m som påverkar egendomen eller våra lokaler ska detta 
omedelbart anmälas till ordföranden eller om denne ej är anträffbar, till annan 
styrelseledamot.  
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11. Arbetsgrupper

11a Arbetsgång inom Iyasaka Aikidoklubb.

Arbetsgrupperna ska förse styrelsen med så gott beslutsunderlag som
möjligt i de frågor som gruppen hanterat.  

En arbetsgrupp kan starta egna ärenden men det är styrelsen som tar besluten.

I de ärenden där det förekommer kostnader eller intäkter är det gruppens uppgift att ta fram 
underlag så att styrelsen så tydligt som möjligt kan se den ekonomiska konsekvensen av sitt 
beslut.

Andra aspekter såsom moraliska eller etiska, tex, ska också framgå. 
  
Varje arbetsgrupp ska ha 

o en sammankallande person som leder och fördelar arbetet inom gruppen,  
o en person som är rapporterande till styrelsen.

En person kan vara både sammankallande och rapporterande.

Rapporterande person ser till så att sammankallande person får de ärenden styrelsen uppdrar 
åt gruppen att utreda.

En vecka (cirka) före utsatt styrelsemöte skickar gruppen (sammankallande eller 
rapporterande, gruppen bestämmer själv vem det ska vara) en rapport till styrelsen över de 
olika ärendenas status.

Rapporterande kompletterar vid behov rapporten på styrelsemötet.

Inför varje nytt år tar respektive grupp fram en budget som lämnas till ekonomigruppen.
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	Lokalen benämns loftet. Dessa lokaler är ”nolltaxerade” så vi betalar ej hyra där. Vi har
	Telefonnummer till polisen är 114 14


