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Välkomna till en ny termin!

Vi kör igång igenonsdagen 7e januarimed nytt schema enligt sidan 2. Jiujitsugrupperna börjar terminen
från och med m̊andagen 12e januari.

Läger med Philippe Jacomin

Helgen den 28 -30 augusti 2014 besökte Philippe Jacomin, 6 Dan,
Linköping Judo. Tillsammans med sina tre hjälptr̈anare Yves, Guy
och Daniel genomf̈ordes ett uppskattat läger med drygt 20 deltaga-
re, främst instrukẗorer fr̊an klubbar i Link̈oping, Stockholm, Halm-
stad och Uddevalla.

Under drygt 10 år s̊a har åtminstone ett franskt-svenskt
judoutbyte med l̈ager i Stockholm, Halmstad, Linköping el-
ler Paris skettårligen. N̈asta l̈ager planeras ske under 2015
på Philippes hemmaklubb i Paris med flera svenska deltaga-
re.

Flera svenskar har tränat f̈or den l̊agm̈alde Philippe mer̈an tio
gånger. Vad̈ar det d̊a som g̈or att man vill komma tillbaka och träna
mera f̈or honom?

Philippes judoär extraordin̈ar, effektiv och tekniskt full̈andad
i kombination med en mjukhet som sällan setts i svensk ju-
do.

Philippe är tidlös och ung i kroppen som ytterst få judokas,
med fantastiska rörelsem̈onster b̊ade st̊aende och liggande på mat-
tan. Det ser s̊a lätt, fint och snyggt ut n̈ar Philippe visar oss tekni-
ker och grund̈ovningar, men resan dit till elegans, perfektion och
stil är för de flesta l̊ang och m̈odosam,även f̈or de “enklaste”
grund̈ovningarna! T̊alamod och tr̈aningär ḧar n̈odvändiga dygder.

Johan Rasmusson och Henrik Carlqvist
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Kallelse till årsmöte

Söndagen 1/3 kl 19 har
vi årsm̈ote. Alla medlem-
mar är välkomna att kom-
ma för att r̈osta fram en
ny styrelse med nya verk-

samhetsm̊al. Det kommer innan̊arsm̈otet finnas
anm̈alningslistor, de som anm̈aler sig i f̈orväg bjuds
på sm̈orgåst̊arta!

Pension̈arsrabatt?

Styrelsen kommer föresl̊a en
rabatt f̈or medlemmar̈aldre
än 65 år. Eftersom beslut
om avgifter tas vid̊arsm̈otet
kan medlemmar̈aldreän 65
år vänta med att betala in

vårterminens tr̈aningsavgift till efter̊arsm̈otet.

Tävlingsplaneringsm̈ote

Måndagen 12e januari kl 20:15 hålls plane-
ringsm̈ote för de som vill ẗavla.

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

tävlingsintresserade bör delta!

Judoprofilen Mahito Ohgo

Mahito Ohgo skolades på Ten-
riuniversitetet (det mest kända
inom judokretsar) i Japan och
sändes till Europa d̈ar han
var verksam 1963-1978. Ohgo
började sin karrïar som europe-
isk judoinstrukẗor på en klubb i
Wien i Österrike.

I Wien tränade Marja Nil-
son, denna Marjäar ingen mindrëan den Marja som
senare grundade Svenska Jiujitsuförbundet tillsam-
mans med Kurt Durewall som hon också senare gif-
te sig med. Marjäovertalade Ohgo att besöka Sveri-
ge och 1964 kom han till Sverige och Göteborg f̈or
första g̊angen och ḧoll i uppskattade tr̈aningar. To-
talt bes̈okte sedan Ohgo Sverigeöver 20 g̊anger och
ledde tr̈aning under n̊agra veckors tid varje g̊ang.

Kurt Durewall arbetade som
pressfotograf och fotograferade
Mahito Ohgo. Dessa bildserier re-
sulterade i en av de främsta eu-
ropeiska judo-b̈ockerna: Judo -
Grundlagen - Methodik av Ma-
hito Ohgo.

Ohgo har en egen metodik för
att lära ut judo. Den bygger på att ukes och toris
rörelser initialt tr̈anas separat. Sedan tränar uke och
tori tillsammans fram till ing̊ang d̊a uke g̈or falltek-
nik. Därefter g̈ors hela tekniken med kast, först i
moment sedan i en jämn, allt snabbare rörelse. Det-
ta g̈or att även ovana judokas snabb och enkelt kan
få avancerade kast att fungera.

Olof Danielsson och Henrik Carlqvist

Berättelse från minil äger

I sin bok Judo - Grundlagen - Methodik demon-
strerar Mahito Ohgo alla kast på Stellan Holst som
var en av Kurt Durewalls fr̈amsta judoelever. 1967
vann Stellan som grönb̈alte SM f̈or juniorer efter att
ha besegrat ett flertal dan-graderade. Någraår sena-
re flyttade Stellan till Japan där han borän idag.

Då Stellan i Augusti
bes̈okte Sverige gavs det
tillf älle till ett miniläger i
Göteborg med tema Ma-
hito Ohgos metodik. Stel-
lan ḧoll även en sp̈annande
nybörjarlektion i det japanska
spr̊aket.

Förutom Stellan deltog
även flera av Mahito Ohgos

gamla elever, Christian Knoop visade mycket och
även DanÅkerberg, Marja Nilsson Durewall och
Göran Celander fanns på plats. Totalt var vi ca 10
personer som deltog vid lägret och det k̈anns som
en förmån att f̊a ha varit med om detta.

Olof Danielsson och Henrik Carlqvist

Hj älptr änare efterlyses!

Leif Hansson beḧover en hj̈alptr̈anare till funkisju-
don p̊a s̈ondagar kl 14:30-15:30.

Är du intresserad ḧor då av dig till Leif Hansson
på tel: 0709-136769
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Benify

Arbetsgivare anslutna till Benify
(f.d. Flexpay) kan v̈alja Linköping
Judo som leverantör. Ansẗallda
kan d̊a betala den egna terminsav-
giften via en f̈ormånsportal varp̊a
avgiften dras som löneavdrag
och/eller friskv̊ardsbidrag fr̊an
arbetsgivaren. SAAB kallar sin
portal My SAAB och IFS kallar
portalen IFS Benefits.

Anmälan, avanmälan
och medlemskap

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

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

Terminsavgiften skall vara betald
senast tv̊a veckor efter terminstart.

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

Terminsavgifter

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

Minijudo: 600 kr/termin
Funkisjudo: 500 kr/termin

Familjeavgift: 1650 kr/termin
Passiv medlem: 100 kr/år
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