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Ordförandes inledning
Vår styrelse fick ett par nya namn detta år och de nya krafterna har 
kommit väl in i sina nya roller och tillfört en hel del idéer. Det är 
alltid bra att få in nya idéer kring arbetssätt och det smittar gärna 
av sig på oss som varit med längre, så jag ser positivt på styrelsear-
betet inför det kommande året och tror att vi kommer att fortsätta 
ta steg framåt.

Den stora händelsen under året som gick för Shorinji Kempo som 
helhet var att vi firade 70-årsjubileum. Den stora internationella 
händelsen var då World Taikai (VM) samt Koshukai (träningsläger) 
i San Mateo i Kalifornien i augusti. Vi var ett antal svenska som del-
tog, inte minst vårt landslag som presterade bra i tuff konkurrens 
med framför allt Japan och Indonesien som är de stora nationerna 
i Shorinji Kempo. Själv deltog jag som domare och det är både ro-
ligt och lärorikt att få vara med och döma i lite större sammanhang då det inte sker så ofta.

Det är också roligt att se att vårt landslag har fortsatt att utvecklas bra med ett strukturerat arbete 
och regelbundna samlingar och fystester på Bosön osv. Min förhoppning är också att fler ska lockas 
att vilja komma med i landslaget så att vi får fler som satsar lite mer i sin träning.
Glädjande är också att barnverksamheten fungerar bra i många föreningar, men vi ser att vi behöver 
jobba på att behålla dessa medlemmar när de blir tonåringar. Vi i styrelsen har redan diskuterat olika 
saker vi kan göra för att få ungdomar mer engagerade så att de stannar kvar, men det finns mycket 
att jobba med. Min personliga förhoppning är att vi kanske med hjälp av landslaget kan få lite fler, 
och då framför allt ungdomar, att satsa på embuträningen.

Ytterligare en rolig sak är att vi fått uppgiften att arrangera Europa Taikai i Sverige 2019, vilket 
kommer bli det största arrangemanget i förbundets historia. Vi fick också i slutet av 2017 klart att vi 
fått OK att arrangera ett s.k. Unity Koshukai, en typ av seminarium dit Shorinji Kempo hombu skickar 
högt graderade instruktörer för träning/utbildning, som kommer att hållas i maj 2018.

Anders Pettersson, ordförande

Anders Pettersson, förbundsordförande

Anders Pettersson och Alex Tilly tillsammans med Kouma So, dotterson till Shorinji Kempos grundare, i samband med banketten på World 
Taikai i San Mateo.



Läger
Det har arrangerats ett antal nationella gasshuku (träningsläger) samt en del mindre lokala läger 
under året. De som är extra värda att nämna var;

Det hölls ett nationellt läger, samt tävling, i Stockholm den 20-21 maj, detta var ett samarrang-
emang av Bromma och Stockholm Södra. Det var en del internationella deltagare också, bl.a. från 
Tyskland, Finland och Ryssland.

Visby Shibu arrangerade den 16-18 juni det traditionsenliga sommarlägret.
17 svenska kenshi deltog på det internationella lägret i samband med World Taikai i San Mateo, 

USA.

Nationellt träningsläger i Stockholm den 20-21 maj.

Arai Tsunehiro sensei, Daihanshi 9 dan undervisade på den internationella koshukai som hölls i San Mateo i samband med World Taikai (VM).



Landslaget
Landslaget har genomfört tre samling-
ar under året samt genomfört fystester 
på Bosön som ett inledande steg i ut-
vecklingen av en fysprofil. Årets mål var 
World Taikai (VM) i Kalifornien i slutet av 
juli 2017. Landslagets tre par placerade 
sig enligt nedan i stenhård konkurrens 
med framför allt Japan och Indonesien.

Hanna Svedberg 3 dan och Yanlu Wang 3 dan, Stockholm Södra – 7:e plats i herr+dam-klassen
Arnaud Tiquet 3 dan (nu 4:e) och Jonatan Sundemo 2 dan, Göteborg – 7:e plats i herrar 3 dan
Odilon Tilly-Sardou 2 kyu och Olle Lindström 3 kyu, Stockholm Södra – 6:e plats i herrar kyu

Delar av landslaget strax innan tävlingarna i San Mateo.

Arnaud Tiquet och Jonatan Sundemo värmer upp inför tävlingarna.



Tävlingar

Swedish Open 2017
Öppna tävlingar i embu hölls på det nationella 
lägret 20 maj. 

Resultaten:

Kumi embu öppen klass (parform)
1. Arnaud Tiquet & Jonatan Sundemo, 

Göteborg Shibu
2. Yanlu Wang & Hanna Svedberg, Stockholm 

Södra Shibu
3. Odilon Tilly Sardou & Olle Lindström, Stockholm Södra Shibu

 Tandoku embu yudansha (ensam form)
1. Anders Regert, Bromma Shibu
2. Kusumasyanti Ashraf, Bromma Shibu

Tandoku embu kyukenshi ungdom 13 – 16 år (ensam form)
1. Selma Kekonius, Bromma Shibu
2. Camilo Jorquera Ormazabal, Bromma Shibu
3. Diana Diaz, Bromma Shibu

Domarna i samråd under tävlingarna vis Swedish Open.

Yanlu och Hanna i full action under tävlingarna i Stockholm.

Deltagarna uppställda inför tävlingarna i Swedish Open.



SM & RM 2017
Årets SM & RM hölls i Stockholm i Bromma Shibus regi och blev ett lyckat event med tävlingar i 8 
klasser (några klasser har i dagsläget inte SM-status).

Resultaten:

Svenskt Mästerskap 2017

Kumi embu öppen klass (parform)
1. Arnaud Tiquet & Jonatan Sundemo, Göteborg 

Shibu
2. Odilon Tilly Sardou & Olle Lindström, 

Stockholm Södra Shibu

Tandoku embu yudansha (ensam form)
1. Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2. Leif Kekonius, Bromma Shibu
3. Per Lindhé, Karlstad Shibu

Svenskt Riksmästerskap 2017

Kumi embu kyukenshi ungdom 13 – 16 år (parform)
1. Selma Kekonius & Diana Diaz, Bromma Shibu
2. Hadi Faraji & Casper Carlsson, Mosebacke Shibu
3. Thea Mikkelsen & Astrid Ashraf, Bromma Shibu

Kumi embu kyukenshi junior 7 – 12 år 
(parform)
1. Maja Kekonius & Amanda Lindblom, Bromma 

Shibu
2. Douglas Hedén & Arvid Kvarnlöf, Karlstad 

Shibu
3. Anna-Lovisa Lindhé & Karina Pogosova, 

Karlstad Shibu

Tandoku embu kyukenshi ungdom 13 – 16 
år (ensam form)
1. Selma Kekonius, Bromma Shibu
2. Camilo Jorquera Ormazabal, Bromma Shibu
3. Thea Mikkelsen, Bromma Shibu

Tandoku embu kyukenshi minarai – 4 kyu (ensam form)
1. Ulf Levin, Bromma Shibu
2. Stefan Blåder, Karlstad Shibu
3. Sören Hedin, Bromma Shibu

Tandoku embu kyukenshi junior 7 – 12 år (ensam form)
1. Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2. Tilda Bergman Sandqvist, Karlstad Shibu
3. Amanda Lindblom, Bromma Shibu

Per Lindhé gör tandoku embu.

Maja och Amanda från Bromma vann sin klass i kumi embu.



Oyako embu (parform förälder och barn)
1. Per Lindhé & Anna-Lovisa Lindhé, Karlstad Shibu
2. Leif Kekonius & Maja Kekonius, Bromma Shibu
3. Kusumasyanti Ashraf & Astrid Ashraf, Bromma Shibu

Teknisk kommitté
Traditionsenligt arrangerades s.k. Veteranläger såväl vår som höst i Stockholm Södras dojo där kens-
hi med minst 3 dan samlas för att förfina både sin egen teknik och utvecklas som instruktörer

Dangraderingar
Förbundet har via tekniska kommittén arrangerat två nationella dangraderingar under året, i Stock-
holm i mars, samt i Karlstad i december.

2017-03-26

Chukenshi sandan (3:e dan)
Hanna Svedberg, Stockholm Södra

Nidan (2:a dan)
Heike van Doesburg, Göteborg

2017-12-09

Chukenshi sandan (3:e dan)
Peter Thorvald, Göteborg

Junkenshi shodan (1:a dan)
Rickard Andersson, Karlstad
Christer Enfors, Karlstad
Alva Neu, Karlstad

Två kenshi från Göteborg erhöll också högre dan-grader i samband med World Taikai/Koshukai i USA

2017-08-02

Seikenshi yondan (4:e dan)
Arnaud Tiquet, Göteborg

Romain Boniface, Göteborg

Rickard, Alva, Christer och Peter efter sin gradering.

Oayako-paren som hamnade på medaljplats.



Styrelse
Det finns för närvarande 12 Shorinji Kempoföreningar i 
Sverige. Under verksamhetsåret har dessa föreningar re-
presenterats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande:
Ordförande Anders Pettersson (Karlstad Shibu)
Vice ordförande Alexander Tilly (Stockholm Södra Shibu)
Sekreterare Henrik Ahlbom Persson (Göteborg Shibu)
Kassör Stefan Jönsson Levin (Visby Shibu)
Ledamot Arnaud Tiquet (Göteborg Shibu)
Suppleant Leif Kekonius (Bromma Shibu)
Suppleant Kenneth Ishii (Stockholm Södra Shibu)

Valberedningen har varit Tobias Alm, Bromma Shibu (sammankallande), Hanna Svedberg, Stockholm 
Södra Shibu och Christer Enfors, Karlstad Shibu.

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med diskussioner och beslut via e-post och telefon och har 
under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten utöver årsmötet.

Internationellt arbete
Alexander Tilly som är Hyougi-in (rådsmed-
lem) i WSKO, deltog på WSKO Council Me-
eting i USA i samband med World Taikai. Med-
lemmar i WSKO Council utses och innehar sin 
position under 4 år mellan de internationella 
Taikai/Koshukai och blev efter Taikai utnämnd 
på ytterligare en period.

Anders Pettersson deltog på WSKO General 
Meeting i USA i samband med World Taikai.

Under hösten fick vi besked att Svenska Sho-
rinji Kempoförbundet utvalts som arrangör av 
European Taikai (EM) 2019. Det största eve-
nemanget i vårt förbunds historia som gläder 
oss mycket. Det genomförs 5-8 juli 2019 i Eriksdalshallen i Stockholm.

Alexander Tilly bjöds in som instruktör på ett internationellt läger i ST Petersburg i maj.

Henrik Ahlbom Persson
Sekreterare
Shorinji Kempoförbundet

Anders Pettersson på WSKO General Meeting.

Förbundsstyrelsen


