
Välkommen till
Enighets aikido!
Vi hoppas att du ska finna aikidoträningen givande.
Här hittar du en del upplysningar, som kan vara av
värde för dig. Dra dig inte för att ställa frågor, om du
undrar över något.

I Sverige har aikido tränats sedan 1961. Idag
finns nära 5000 utövare på över 100 klubbar runtom i
landet. På Enighet hör vi till graderingssystemet
Aikikai, som är det mest spridda i världen. Svensk ai-
kido ingår som en sektion i Svenska Budo &
Kampsportsförbundet, som Enighet är anslutet till.

Enighet
GAK Enighet är över hundra år. Klubben bildades 1892
och har i dag över tretusen medlemmar, fördelade på
12 sektioner. Varje sektion har sin styrelse. Hela Enig-
het leds av en huvudstyrelse, vars ordförande är Leif
Almö. Dessutom finns ett antal anställda.

Aikidosektionen
På Enighet startade aikidon hösten 1991, så i denna
hundraåriga klubb är vi en av de yngsta sektionerna. Vi
brukar ha uppemot 150 medlemmar per år i Enighets
aikido.

Aikidosektionen har en egen styrelse, som väljs av
medlemmarna i Enighets aikido på ett årsmöte som
hålls under våren. För aktuell styrelse, se vår hemsida.

Huvudinstruktör
Huvudinstruktör på Enighets aikido är Stefan Stenudd,
6 dan, som har skött om träningen sedan starten 1991.
Mer om honom och hans aikidobakgrund hittar på du
hans egen hemsida:

www.stenudd.se/aikido

Grupper
Normalt brukar aikidon vara uppdelad på tre grupper:
nybörjare, fortsättare och avancerade. Nybörjare är de

som tränar sin första termin, fortsättare är de som är
graderade upp till och med 5 kyu, avancerade är de
med hakama, som på Enighet är från och med 4 kyu.

Träningstider
För aktuella träningstider, se vår hemsida.

Terminer
Träningsåret på Enighets aikido är uppdelat på tre ter-
miner: vår, sommar och höst. Vårterminen varar ja-
nuari – april, sommarterminen maj – augusti och höst-
terminen september – december.

Avgifter
Att träna aikido på Enighet kostar 700:- per termin un-
der höst- och vårterminen. Sommarterminen är något
billigare. Om du är under 15 år kostar det 450:-. Enig-
het ger cirka 20% rabatt till studerande. I tränings-
avgiften ingår klubbens avgift till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och till Folksams idrotts-
försäkring.

Graderingar
I aikido finns samma graderingssystem som i andra
budoarter. Först är det sex kyugrader, därefter dan-
grader. Kyugraderna räknas baklänges från sjätte till
första, dangraderna räknas uppåt (men det tar tid). I
aikido har man vitt bälte under alla kygrader, och svart
bälte när man erhållit sin första dangrad.

Vi har graderingar vid slutet på vår- och hösttermi-
nen, ibland någon mer gång. Den som fått en kyugrad
betalar en avgift på 100:- och får ett diplom som intyg
på graden. För dangraderna gäller betydligt högre av-
gifter – över tusenlappen.

Reglerna för graderingar finns i vårt häfte Aikido
– handbok, och på vår hemsida.

Träningsläger
Då och då arrangerar vi träningsläger – både på klub-
ben och andra ställen. Till våra klubbläger bjuder vi
ofta in avancerade instruktörer utifrån, såväl svenskar
som japaner och andra. Träningslägren är det en extra
avgift för att vara med på, så att vi ska ha råd att ge-
nomföra dem.

Aikido – handbok
En hel del information om aikido, dess tekniker, termer
och graderingsregler, finns i klubbens informations-
häfte Aikido – handbok, som finns att köpa i Enighets



butik för 40:-. Det rekommenderas varje medlem att ha
i sin ägo.

Aikido – den fredliga kamp-
konsten
Huvudinstruktören i vår sektion, Stefan Stenudd, har
skrivit en bok om aikido. Den heter Aikido – den fred-
liga kampkonsten, och finns att köpa i Enighets butik.
I den boken berättas utförligt om aikidons principer, fi-
losofi och historik.

Klädsel
Vid aikidoträning kan man klä sig i antingen judo- eller
karatedräkt – det är valfritt. Båda sorter finns att köpa
i Enighets butik och kostar från cirka 300:-, beroende på
typ och kvalitet.

De vida byxorna, hakama, skaffar man inte med en
gång, utan när man har tränat en tid. Vi har som rikt-
märke att man ska ha 4 kyu för att bära hakama, men
på andra klubbar kan gränsen vara en annan. Vanligast
runt om i Sverige är att gränsen för hakama är 3 kyu.

Du bör ha ett par tofflor eller andra skodon, för att
ha på fötterna när du vandrar mellan omklädnings-
rummet och träningslokalen – annars dras en mängd
damm och grus upp på mattan.

Tänk också på att ta av armbandsur, smycken och
sådant före träningen – annars kan du skada dig själv
eller dina träningskamrater på dem. Långa naglar kan
också vara i vägen under träningen.

Jo, bokken och tanto
I aikido tränar vi också tekniker med stav (jo), träsvärd
(bokken) och träkniv (tanto). Din instruktör talar om när
det är dags att skaffa sådan utrustning. Allt finns på
Enighets butik.

Budoetikett
I all budoträning är etiketten viktig, dels för den goda
andan och dels för att hålla god ordning på träningen
och därmed undvika skador eller missförstånd.

När man kommer in i eller lämnar träningslokalen
bugar man stående, när man kliver in på mattan bugar
man stående eller sittande – likaså när man går av den.
Man bugar också för varandra vid träningsstart och
slut. Din instruktör visar hur det går till. Ibland brukar
man kalla instruktören för sensei, vilket helt enkelt be-
tyder lärare.

Det är mycket viktigt att visa respekt och hänsyn
för varandra, men det är ju inget som är unikt för budo.

Hemsida
Enighet har en hemsida för hela klubben -- enighet.se –
men Enighets aikido har sin egen hemsida med mer
information om vad vi har för oss just inom aikidon.
Där hittar du aktuell information om träningstider, av-
gifter, läger med mera. Här är aikidons hemsida:

www.budo.net/Enighet

Epost
Enighets aikido har en epostadress, som går till vår ord-
förande. Använd den om du har något ärende för sty-
relsen, eller behöver fråga om något särskilt:

enighet.aikido@budo.se

Epostgrupp
Vi har en epostgrupp inom Enighets aikido, där vi
skickar ut meddelanden om saker på gång, nyheter,
ändringar i schemat och så vidare. Det är bra om du är
med i vår epostgrupp, så att du får snabbt besked om
det som händer hos oss.

Epostgruppen ligger på Yahoogroups och heter
helt enkelt "enighet". Enklast går du med i den genom
att från din vanliga epostadress skicka en mail till:

enighet-subscribe@yahoogroups.com
Du kan förstås när som helst avsluta ditt medlem-

skap i epostgruppen.

Iaido
På Enighet bedriver vi också träning i den japanska
svärdskonsten iaido. Det är i aikidons regi, eftersom
iaidoträningen leds av instruktörer från aikidon.

Det kostar extra att träna iaido, som är två gånger
i veckan -- men för dig som redan är medlem i klubben
är avgiften för iaido kraftigt rabatterad. Se hemsidan
för mer information om iaido.


