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Förord

Hur mycket hinner man inte göra under

Fyrtio år! Det är en ålder som är ungt för

en 40-års period? Delar av det kan man
läsa om i denna jubileumsskrift som Du
just nu håller i din hand.
I denna korta historik har vi försökt att
summera så mycket som möjligt av
händelserna under åren som passerat revy
och det visade sig att det blev ett antal
sidor. Underlag till denna skrift har tagits
fram genom letande i gamla årsberättelser
och samtal med flera av de gamla
judopionjärerna.
Samtidigt som vi presenterar denna skrift
är vi väl medvetna om att det saknas
händelser, berättelser och andra anekdoter.
Det kan finnas personer som inte nämns i
denna skrift men som varit verksamma
under dessa år. Speciellt saknas underlag
för åren 1989 till 1994 som man har
försökt ”sy ihop” ändå.

ett träd, medelålders för en elefant och
urgammalt för en elitgymnast.
Åren 1963 och -64, en tid då man på radio
lyssnade bl.a. på Bob Dylan, Beatles och
Rolling Stones och TV- apparaten hade
nyligen gjort sitt intåg i vardagsrummen.
Människan hade ännu inte varit på månen
och det var långt hår som var på modet hos
ungdomarna. Vietnamkriget höll på,
Brasilien var världsmästare i fotboll,
Cassius Clay ”knockade” Sonny Liston i
kampen om VM kronan i boxning och
Tage Erlander var statsminister i Sverige.
Den kort-korta kjolen var på modet och
man dansade twist på danshaken.
I skuggan av allt detta startade några
entusiaster i Göteborg en judoallians och
ett judoförbund i Göteborg. Under åren
skulle det visa sig att Göteborg alltid kom
att hålla sig väl framme när det gällde
judosporten.
Göteborg blir distriktet där ;
• första judoklubben bildas
• första internationella judobesöken
inbjuds
• första inofficiella SM-tävlingarna
för herrar hålls
• första lag-SM tävlingarna går
• första Europamästerskapen i judo i
Norden arrangeras
• första SM-tävlingarna för damer
hålls (inofficiella)
• första internationella judotävlingen
i Sverige organiseras
• enda judodistriktet med anställd
konsulent under längre perioder
• första europeiska A-turneringen i
Norden arrangeras
• läger, utbildningar, kurser,
ungdoms- och tjejsatsningar och
mycket, mycket mer anordnas

Några av Göteborgs distrikts ”äldre”
förgrundsfigurer har tillfrågats att skriva en
berättelse om hur just dom har upplevt
dessa år som gått i judons tecken. Ett stort
tack till dem som tagit sig tid att skriva
eller leta fram gamla ”goa” bilder. Det är
en spännande läsning som går i nostalgins
tecken. Tyvärr har några tillfrågade tackat
nej p.g.a. tidsbrist eller att man ej anser sig
kunna sätta minnen och känslor på pränt,
andra har helt enkelt inte velat dela med
sig av sina upplevelser, vilket givetvis är
synd. Någon har inte hunnit med
manusstopp och vissa har vi ej kunnat få
tag på.
Från Göteborgs Judoförbund önskar vi
framföra ett varmt tack till alla de som på
något sätt varit en del av judon i Göteborg
under dessa 40 år och som på sitt sätt
bidragit till att utveckla distriktet. Ett
speciellt tack till Kurt Durewall för att ha
upplåtit sitt enorma bildarkiv och till Rune
Berndtsson som hjälpt till med layouten.
Håll tillgodo med lite av Göteborgs
judohistoria.

Ännu idag är Göteborg det ledande
judodistriktet i landet.

John Halland & Claudio Reggiani
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Den 7 oktober 1963 kl. 18.15 samlades
representanter för de ovannämnda klubbar i
polisens klubbrum på Falkgatan, detta efter
kallelse av Durewall. Vid detta möte beslutade
deltagarna att bilda Göteborgs Judoallians. Man
antog inte några stadgar utan avsikten var att på
bästa sätt arbeta för ett gemensamt mål, som
formulerades enligt följande: Att verka för ett
vidgat judointresse inom Göteborg genom en
saklig och informativ propaganda. Vidare anordna
och leda tävlingar.

Göteborgs Judoallians - en
början
Av Eric Ljungqvist F.d. Alliansordförande
& Ronny Fingren F.d. Allianssekreterare

Sedan mer än 40 år tillbaka har Budosporterna verkat i regionalt organiserade
former. Nu är Göteborgs Judoförbund
huvudman – men hur började det egentligen?
I denna artikel skall vi försöka ge en bild av
Göteborgs Judoallians – som blev Göteborgs
Judoförbund – som blev Göteborgs
Budoförbund för att återigen bli Göteborgs
Judoförbund .
I början av 60-talet hade judon etablerat sig väl i
Göteborg. De ledande klubbarna var Budo och
Göteborgs Judoklubb (GJK), men livaktiga
småklubbar fanns. De senare utgjordes av
Chalmers IF, Härlanda Skogome Judoklubb och
Göteborgs Polismäns IF.

Ett glatt gäng judokas i Polisens dojo på Falkgatan 1966
efter en träning med Hichachi Kato. Knästående i mitten
synsbl.a. Karl Wöst, Agne Tjust och Erik Ljungquist.
Foto: från Agne Tjust

Det var färgstarka personer som representerade
de olika klubbarna. Verksamheten kom snabbt
igång. Till Alliansens förste ordförande valdes
Eric Ljungqvist, Polisen. En teknisk kommitté
tillsattes som en av de första åtgärderna. I denna
ingick kvalificerade judokas som Karl Wöst ,
Budo, Kurt Durewall, GJK samt Bo Andersson,
Budo. Denna sammansättning borgade för ett
framgångsrikt arbete inom såväl tävlings- som
träningsdelen.

Kenshiro Abe 8:e dan, kastar Karl Wöst vid uppvisning i
Göteborg under tidig 60-tal.
Foto: Kurt Durewall

Just tränarfrågan löstes på ett bra sätt för
småklubbarna. Genom Alliansen ställdes
kompetenta krafter från de större klubbarna till
förfogande. Som tränare lade framför allt
Durewall, Wöst och Bo Andersson ned ett
storartat arbete.

Efter hand växte på olika håll fram tankar om ett
mera organiserat samarbete mellan klubbarna.
Det var den alltid och alltjämt lika initiativrike
Kurt Durewall, som främst var förespråkare för
ett mera riktat samarbete.

Redan under år 1963 inleddes tävlingsVerksamheten i Alliansens regi, så kallade
månadstävlingar anordnades. De fortsatte under år
1964. det var meningen att framför allt ge de lägre
graderade möjlighet till ett flitigt tävlande.
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Efter hand bjöds även andra klubbar utanför
Göteborg in till tävlingarna. Bland annat
förekom deltagare från Halmstad och
Stockholm.

friktionsfritt. Men propåer framfördes från
förbundshåll, om att bilda ett förbund för
Göteborgsjudon. Under sommaren 1964 fördes
diskussioner inom Alliansstyrelsen. Alla förstod
att ett Förbund så småningom måste bildas, men
samarbetet inom Alliansen var så friktionsfritt att
man tvekade inför förbundstanken.

Samarbetet inom Alliansen kom också att leda
till att samtliga klubbar fick tillfälle att se
utländska tränare i aktion i de olika klubbarna.
En större tävling anordnades i Exercishuset
under 1964 med ett stort deltagarantal. Även en
talrik publik fanns på plats och judon började att
uppmärksammas.
För att ytterligare stärka samhörigheten inom
Alliansen anordnades i början av år 1964 en
Alliansbal på en restaurang i Kortedala. Mer än
200 judokas med fruar och fästmör infann sig.
Det hela blev en succé.
Domarkurser anordnades och även träningsläger
kom till stånd. Verksamheten inom styrelsen var
intensiv. Minst ett möte i månaden ägde rum.
Det gick livligt till. Förslagen var många och
Stundtals blev diskussionerna animerad, men
man nådde alltid fram till konstruktiva lösningar
som alla kunde enas om.

Eric Ljungqqvist som prisutdelare vid DM överräcker pris
till Bengt Torstensson GJK. Foto: Kurt Durewall

Vid sammanträdet under hösten 1964 enades
man så om att bilda ett förbund för Göteborgs
judon. Den 26 oktober 1964 samlades så
Alliansstyrelsen till sitt sista sammanträde. Av
mötesprotokollets femte paragraf framgår det att
Göteborgs Judoförbund hade bildats. Eric
Ljungqvist valdes till förbundets ordförande.
Även i övrigt blev det tidigare medlemmar i
Alliansens styrelse som beklädde de ledande
posterna. Kontinuiteten hade bevarats.
Men historien om Göteborgs Judoförbund är en
annan historia och får skrivas av andra.
Alliansen fick alltså en kort levnad, men man kan
inte överskatta dess betydelse.
Genom alliansen fick judon i Göteborg den starka
organisationsform som nu finns manifesterad i
Göteborgs Judoförbund.

Träning hos Göteborgs Polisen. Kurt Durewall instruerar
kesa gatame. Underst i fasthållning ligger Eric Ljungqvist.
Foto: från Kurt Durewall

I samband med säsongsavslutningen för
1963/1964 utdelades uppmuntringspris till
förtjänta judokas inom Göteborgs Judoallians
för prestationer på framför allt tävlingsarenan.

Vi representanter för ”di gamle stiftarna” till
Göteborgs Judoallians önskar våra efterföljare i
Göteborgs Judoförbund allt gott för framtiden.

Redan tidigt informerades Svenska
Judoförbundet om Alliansen. Förbundet
uppskattade initiativet och samarbetet flöt
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J.K. HIE-GOU´s medlemsantal ökade
relativt snabbt. Detta tack vare många
uppvisningar som vi gjorde bl.a. på
sjömanshuset, Tyska Klubben,
Exercishuset, Danspalatset Vågen,
Amundön, Chalmers, Askimsbadet etc.
Några namn från begynnelsen som bör
nämnas är förutom Bruno Adler, Dirk van
Hoewijk, Rolf Johansson, Attila Meszaros,
Karl-Erik Jörgensen, Kurt Durewall, Georg
Percenic (ägare till den första Grillbaren
på Östra Larmgatan i Göteborg (Grill
George), Gunilla Persson, Stig Linder,
tvillingarna Hans och Krister Norberg, Bo
Andersson (Kärfstedt) m.fl.

Början på Judoepoken i
Göteborg / Sverige
av: Karl Wöst

Sveriges första judoklubb låg i en källare i

Genom Brunos kontakter med Holland

ett bostadshus på Arvid Lindmansgatan 22 A
i Göteborg.

besökte fyra personligheter från klubben
Ken-Am-Ju i Haarlem oss i Göteborg.
Judolegenden Dr. G.F.M. Schutte (populärt
kallad OPA), John Bluming, Ces van Elk
och Wim Giesberg. Under dessa
veckolånga besök, med träning varje dag,
lärde vi så mycket judo att det var svårt att
smälta. Ordet Randori hade vi inget som
helst begrepp om, ända tills vi fick en
praktisk förklaring från våra Holländska
gäster.

Jag kom i kontakt med judo på följande
sätt:
I september 1955 kom jag som bagare från
Tyskland till Göteborg med fast anställning
hos Olof Asklunds Ångbageri AB. Genom
jobbet fick jag en liten lya på Övre
Husargatan 13 med dass i trappuppgången.
Någon hade glömt tidningen GT på dasset,
så när jag skulle uträtta mina behov hittade
jag en artikel om judo i denna tidning. Mina
språkkunskaper efter endas 2-3 månader i
landet var begränsade, men jag fick i alla fall
fram att det fanns en judoklubb på Arvid
Lindmansgatan och att en österrikare vid
namn Bruno Adler höll i trådarna. Jag
kontaktade Bruno brevledes och endast
några dagar senare dök han upp i min lya. Så
blev jag medlem i J.K. HIE-GOU utan att ha
en aning om vad detta skulle betyda eller
innebära för resten av mitt liv. Året var
1955, och jag fyllde 21 år.

Dansken Freddie Jensen 4.Dan från
Randers som vi skulle få mycket utbyte med
under senare hälften av 50-talet, hade som
valspråk: en Sport- en Skole- et Broderskap.
Att han hade rätt i sitt valspråk begrep jag
först många år senare.

Opa Schutte förklarar en ne-waza teknik. I
bakgrunden syns t.v.Gunvor Löf och Kerstin
Carlsson. Foto: Kurt Durevall
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möta var och en av oss, d.v.s. danskarna
fick fyra matcher vardera och vi fick
mellan 10 – 15. Vi spöade rubbet och blev
lite förvånade över hur smidigt det
funkade. Men på söndagen hade han ett
helt nytt och färskt gäng på mattan. Vi
gjorde processen kort även med dom och
åkte hem med stort självförtroende.
Faktum var att vi hade mera erfarenhet av
internationell judo genom Sensei Kenshiro
Abbe 8:e Dan från London. Genom en
student från Cambridge, Richard Lock, 1:a
Kyu som vistades och tränade med oss på
J.K. Hie-Gou i slutet av 50-talet fick vi
kontakt med Kenshiro Abbe.

Deras vistelse hos oss avslutades med en
uppvisning i Exercishuset på Heden.
Tatamin var en lånad brottarmatta, så man
ramlade relativt mjukt (vi hade ju lärt oss
”Ukemi” på en betydligt hårdare matta). Jag
kommer ihåg vilken skillnad i Randori det
fanns mellan Bluming tungviktare, van Elk
lättungviktare och Giesberg welterviktare
(Obs! det fanns inga viktklasser inom judo
på den tiden). Jag med mina 60 kg blev
alltså kastdocka, men jag fick idel lovord av
Opa Schutte.

Uppvisning på Tyska Klubben i Örgryte 1957.Gunilla
Persson kastar Karl Wöst. I bakrunden Dirk Hoewijk,
Ulf Johansson och Karl Erik Jörgensen, alla
medlemmar i JK Hie Gou. Foto: Kurt Durevall

Redan 1956 fick vi genom Opa Schutte
kontakt med Freddie Jensen i Randers, vilket
innebar att vi i Göteborg ofta åkte över med
gamla goa Sessanlinjen. Första resan till
Randers skedde med Brunos gamla Cheva.
Rolf Johansson, Ingmar Lindahl, Bruno och
jag. Halvvägs i Danmark började bilen koka.
Lindahl som var lägst graderad fick i
uppdrag att hämta vatten från närmaste
bondgård, vilket han lyckades med. Jensen
besökte oss ett flertal gånger med sina
adepter under senare hälften av 50-talet, bl.a.
var han vår gäst vid inofficiella SMtävlingarna på cirkus i Göteborg 1959.
När J.K. Budo hade bildats 1961 åkte Bo
Kärfstedt, Hans och Krister Norberg och jag
till Randers för sista gången skulle det visa
sig. Vi hamnade i Randers på lördag
eftermiddag och vår värd hade samlat ihop
ett gäng på c:a 10-15 svartbälten som vi fick

Randori med Kenshiro Abbe 1958 på JK Hie Gou,
Arvid Lindmansgatan. I bakrunden skymtar Dirk
van Hoewijk. Foto: :från Karl Wöst

Kenshiro Abbe besökte Göteborg ett flertal
gånger. Höjdpunkter under vistelserna var
en uppvisning på VÅGEN ( ett dåvarande
dansställe på Järntorget) som resulterade i
ett uppsving av medlemsantalet i Hie-Gou
och intresset för sporten i allmänhet.
1961 vid Abbe´s sista besök i Sverige var
han instruktör på Sveriges första
träningsläger i Åmål.
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Den 11 september 1959 arrangerades ett
inofficiellt SM på cirkus i Göteborg.
Dessförinnan hade det bildats Svenska
Amatörers Judo Organisation (SAJO) som
stod som arrangör. Ordförande i denna
organisation blev Bertil von Sydow.

andra gången. Hans uppvisningar i judo,
Kendo och Aikido var fantastiska.
Danspalatset Vågen var fullsatt. T.o.m.
tungviktsmästaren i boxning ”Ingmar
Johansson” tog sig tid att besöka
uppvisningen.
Uppvisningsdelen i Kendo gjordes med
Richard Lock som Abbés Uke och med
äkta samuraivapen. Jag vill minnas att vi
hade vissa problem med att få vapnen och
Abbé genom tullen i Göteborgs hamn. Han
hade kommit med båten ”Saga” från
England där Bruno och Richard mötte
honom. Hur passagen lyckades har fallit i
glömska, men det skulle inte förvånat mig
om tullkriminalare funnits bland publiken
på Vågen.

Chalmers JK 1957. Lokal Kårhuset. Längst t.v.
Tibor Kertez och Seth Moberg.
Foto: Kurt Durevall

Inspirationen att bilda ett förbund kom från
Holland där det fanns ett förbund med namn
NAJA (Nederlands Amatör Judo
Association). Eftersom judo inte var
ansluten till Riksidrottsförbundet kunde man
inte bli medlem i Europeiska Judo Unionen.
Således blev SAJO 1960 SJF(Svenska Judo
Förbundet) och 1963 blev Förbundet
officiellt medlem i E.J.U: och I.J.F.
Uppvisning i självförsvar i Mässhallen av Bruno
Adler och Karl Wöst 1958. Foto: Kurt Durewal.

I Göteborg bedrevs judo på Chalmers, hos
Polisen och inom Kriminalvården
Härlanda/Skogome. Göteborgs J.K. bildades
på initiativ av Kurt Durevall den 17/5 1961.
J.K. Budo bildades året efter av ett gäng från
J.K. Hie-Gou. Durevall tog också initiativ
till bildandet av Göteborgs Judo Allians
1963. Två poliser, Erik Ljungkvist och
Ronny Fingren, blev valda såsom ordförande
respektive sekreterare.
Alliansen tog flera initiativ till tävlingar och
träningsläger. Ett av dem hölls i Hindås
1964 med deltagare från hela landet. Walter
Pielage och Anton Geels hade kommit till
Sverige och bidrog till det stora
deltagarantalet. Den första uppvisningen
inom judosporten gjordes i Exercishuset i
samband med Holländarnas besök i
Göteborg. Den andra skedde på Vågen med
Kenshiro Abbe, som då besökte oss för

1957 gjorde Bo Andersson(Kärfstedt) en
tripp till Oslo och tränade där med bl.a.
Torkel Sauer och Atle Lundsrud på Norsk
Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Vi skapade
kontakt och hade många utbyten både på
tävlings och tränings nivå. Genom
norrmännen kom en fransman vid namn
Robert Marchant 4.Dan att besöka oss på
J.K. Hie-Gou.
Genom Robert Marchant, som bodde i
Paris, kom jag i kontakt med dåvarande
ordförande i Europeiska Judo Unionen,
Andre Ertel. Detta resulterade i att Sverige
blev invald i E.J.U och I.J.F år 1963.

Min vistelse i Paris 1961 i december var
för mig en milstolpe i min judokarriär. Jag
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träffade min vän Richard Lock från England
under VM-tävlingen, som för övrigt vanns
av Anton Geesing från Holland. Med
benägen hjälp av Robert Marchant och
Claude Souriard kunde jag stanna en hel
månad i Paris, Jag tränade på olika klubbar
och på Racing Club de France fanns Shozo
Awazu 6.Dan som tränare och Vm-laget från
Korea. En av lagets giganter var Han Ho San
(sedermera förbundstränare i Västtyskland).
Mina nyförvärvade kunskaper under en
månad i Paris kom naturligtvis också mina
klubbkompisar i Göteborg tillgodo. Det mest
positiva var att internationella kontakter
betydde mycket för svensk judos utveckling.
Så kom Mahito Ohgo 4.Dan genom Marja
Nilssons vistelse i Österrike till Göteborg.
Mahito var elev av Matsumoto san från
Tenri Universitetet i Japan. Hans
pedagogiska kunskaper smittade av sig på
många judokas i hela landet. Han skrev en
lärobok på tyska ”Judo Metodik und
Grundlagen” vilken fabricerades bildmässigt
på Redbergsgården. Stellan Holst var Uke
till Mahito och Kurre Durevall plåtade. Även
Wolfgang Hoffmans bok plåtades av Kurre
på Redbergsgården.

Mycket mer skulle kunna skrivas om
händelserna under 50-60 talets Göteborgs
Judo Allians/Förbund. Förutom de som
redan är nämda är Rinus Elzer, som kom
från Holland mycket minnesvärt.
Tony Waagenar, Wim Buchel, Ge Koning
är också några Holländare som besökte
Göteborg under denna tid.
Japanen Hichachi Kato ej att förglömma.
Han kom till oss via Stockholm och Stig
Arne Bäckström och jag tog hand om
honom under tiden i Göteborg.

Slutsatsen efter dryga 40 år inom
Alliansen/G.J.F bör i korthet betraktas som
fruktbärande. Utan det arbete som utfördes
av verkliga entusiaster under dom första
två decennierna i Göteborgs judohistoria
skulle dagens situation inte vara
densamma.
Jag ser med stolthet tillbaka till den tiden
det började i Göteborg.
Jag säger som Edith Piaf sjöng på 50-talet:
Non,je ne regrette rien.

Jk Budo på Änggatan 5 i mitten av 60-talet.
Foto: från Karl Wöst

Match mellan Bruno Adler och Karl Wöst vid första
inofficiella SM på Cirkus i Gbg 1959. Domare är
Kenshiro Abbe 8. Dan. Foto: Kurt Durevall
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Judo på och utan matta

När jag började med Göteborgs Judo &

Av Kurt Durewall

Jiujitsuskola köpte jag ”hårda” gummimattor
som rullades ihop och stuvades in i min lilla
Morris Minor som jag åkte omkring med
bland skolornas gymnastiksalar.

Underlaget för oss människor, det vill säga
mark och golv, är viktigt för att vi skall kunna
gå, stå, sitta och ligga.
Ännu viktigare är underlaget om någon kastar
oss. Vi måste helst landa tryggt på ett eller
annat sätt. I judo kastas man eller kastar
någon annan. Då behövs ett bra underlag.
Annars blir det inte så många kast! Och utan
kast och fall blir det inte bra judo.
Ändå har vi trots olika kufiska underlag
lyckats få en bra judo, bra fallteknik och
”fina” landningar när vi kastas. Japanerna –
judons skapare – hade ju sina mattor, tatami,
bestående av bambu och risstrå, till sin judo.
Dessa kändes hårda när man tog på dem, men
de absorberade ”sög upp” vår tyngd och kraft
vid nedslaget.

Kurt Durewall visar O-goshi för en grupp intresserade
poliser i Polisens dojo någon gång på 60-talet.
Underlaget är gummimattor med presenning. Till
höger i bild syns Erik Ljungquist. Distriktets förste
ordförande. Foto: från Kurt Durewall

I Redbergsgården, dit jag flyttade 1960, blev
det sedan en fast lokal och då startade jag
också Göteborgs Judoklubb 17 maj 1961. Nu
är denna klubb en av landets absolut största
med flest antal svenska mästare och framför
allt lagmästerskap.

Uppvisning av fallteknik under ”Polisens dag” på
Ullevi i början av 60-talet. En presenning utlagd på
gräset blev ett utmärkt underlag. Foto:Kurt Durewall

I landets första judoklubb, Hie-gou i
Göteborg, började initiativtagaren Bruno
Adler med dyrbara persiska mattor som
underlag.
I nästa klubblokal var det betonggolv och på
detta lades flera lager av wellpapp med en
presenning över. Många nybörjare skrämdes
av naturliga skäl bort, men de som fortsatte
fick en utsökt fallteknik.
När vi en dag lyfte på presenningen fann vi en
massa pappersdamm så det var egentligen
direkt på betonggolvet vi hade utfört vår judo!

Göteborgs Judoklubbs ungdomsträning på Redbergsgården 1964 på gummimattor med presenning.
Foto: Kurt Durewall

I Tyskland tillverkade man mattor för judo
av sammanpressad skumplast, klädd med
juteväv. Däröver lade man en presenning.
Sådana mattor blev populära i Sverige och
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det var säkert till fördel för våra kroppar att
landa på.

Fritz Schubert kastar Kurt Durewall i Jk Shiais dojo i
mitten av 60-talet. Underlaget är gummimattor med
presenning. Foto: från Kurt Durewall

En liten judoka håller glatt i de ”nya” judo- mattorna
som kom från Tyskland. Året är 1972.
Foto: Kurt Durewall

Då vi flyttade till större lokaler,
Magasinsgatan i Göteborg maj 1971, så
fylldes halva lokalen av japanska tatami och
den övriga med de tyska skumplastmattorna
och presenning. Nybörjarna tyckte att de
japanska mattorna var för hårda, men många
avancerade judokas föredrog dessa därför att
man lättare kunde röra fötterna på mattan.
Falltekniken blev också mycket bra. Men i
våra eluppvärmda lokaler så ”torkade” dessa
tatamis, smulades sönder inuti och dammade
ner lokalerna.

Så vi gick över till de tysktillverkade
mattorna, vilka nu utvecklats. Varje mattdel
var överklädd med ”äkta japanskt tatami”överdrag. På så sätt slapp vi allt besvär med
att spänna presenningar över jutemattorna,
presenningar som skulle tvättas och
impregneras. De både krympte och luktade
kemikalier efteråt. De nya mattorna ansågs
vara mera ”fallvänliga”.

Men vi hade inte alltid möjlighet att ha
mattor med vid uppvisningar. Då blev det
salongsgolvet direkt, som fick ta emot våra
kroppar. Vilka tuffingar, tyckte den
imponerade publiken. Men efter att vi visat
och förklarat fallteknikens idé så försvann
deras farhågor mot att själva börja med judo!

I tidigare år har jag även undervisat i judo
på brottarmattor. Dessa var så mjuka att det
inte gick att ”slå av” med armen vid kastet.
Den stötdämpande effekten försvann och
luften pressades ur lungorna. En annan gång
vid utbildning av militärer var det i ett stort
tält med grusunderlag. Gissa om det blev

Istvan Hambalek håller i träningsläger för ungdomar
och förbättrar teknikerna för bröderna Peter och Philip
Roth från Stockholms Jk. Foto: Kurt Durewall
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otäcka landningar och tusentals små
fördjupningar i huden!

specialtillverkare judomattorna som säljs,
vilket ger en bättre och trivsammare judo.

En upplevelse för mig var när jag fick
uppdraget att träna jiujitsu och judo med
cirkusartister. Det var dels en syskontrio och
dels en akrobattrupp på 11 man.
”Undermannen” som hade alla 10 övriga ”på
sig” vid föreställningarna var en f.d.
främlingslegionär med 4 Dan. Vi började öva
på cirkusarenans sågspånsgolv, men det var
både för mjukt och för orent. Lokalen var
gamla Cirkus i Lorensbergsparken i centrala
Göteborg.
Bättre då att öva i cementgångarna. I två
veckor, 3 förmiddagar per vecka, föll vi
stenhårt. Jag var livrädd att cirkusartisterna
inte skulle klara föreställningen på grund av
skador eller ömma muskler, men dessa
underbara människor och artister verkade
njuta av det hårda underlaget. 4-Danaren då,
ja, det var den ende som inte kunde fallteknik
och som var sämst av alla på att lära sig judo!
När han, antagligen på ”legionärsvis” kastade
oss hänsynslöst tror jag det då blev sprickor i
cementen! Kanske därför man sedan fick riva
Cirkus?

Bild från Scandinavian Open Championships i
Valhalla Sporthall, november 84. Mattorna är av det
allra senaste fabrikatet, som köptes in av Göteborg
stad för att användas av distriktets judoklubbar.
Foto: Kurt Durewall

I Göteborg har vi alltså utövat judo på
många olika underlag från äkta persiska
mattor till dagens specialgjorda . En japansk
judomästare, Kaminaga, sade ”När du kastats
10.000 gånger – då har du lärt dig judo!” Så
man måste förstå att landningsunderlaget är
av allra största vikt.

Nordisk domarseminarie under ledning av Peter
Snijeders från EJU:s domarkomission.
Året är 1993 och platsen är Jk Kanos lokaler på
Teatergatan med dagens ypperliga mattor som
underlag. Foto: Kurt Durewall
Demonstration av tomoe-nage under ”Polisens dag” på
Ullevi i början av 60-talet. Underlaget blott en
presenning utlagd på gräset. Foto:Kurt Durewall.

Många judokas har tränat sig på bra
judomattor och sedan berättat hur fint de
klarat sig vid ofrivilliga fall på hårda
underlag. Nu är de utprovade,
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människa med svart bälte!!! Kan det bli
mera spännande?
Efter att ha lämnat namnuppgifter och
erlagt ”kursavgift” var det dags att klä om
till det första träningspasset. Iklädd i
nyinhandlad träningsoverall hjälptes vi alla
åt att rulla ut de gamla klassiska
gymnastikmattorna.

Min medverkan i Göteborgs
judoepok
Av Rolf K Johansson

Efter en lång judokarriär och sedan några
år också en avslutad sådan skall jag
försöka plocka fram några minnen om hur
jag kom i kontakt med ”den vita sporten”.
Året är troligen 1954 och jag är elev på
Östra Real i Göteborg. Tillsammans med
en klasskamrat studerar jag en
Göteborgsavisa där vi bl.a. hittar en liten
annons där intresserade deltagare var
välkomna till Burgårdsskolans
gymnastiklokal för att lära sig judo. För
oss 13 åringar var detta en oerhört
spännande annons. Tänka sig att få lära sig
en massa tricks från fjärran östern. På
utsatt tid anländer vi till gymnastiklokalen
och allt som allt är vi kanske ett 20-tal
nyfikna i varierande åldrar som
förmodligen var lika spända som jag och
min kamrat. Den som tar emot är redan
omklädd och som framgår av bifogade
bilder bär ledaren inte någon klassisk
judodräkt. Han presenterade sig som
Kerkhof och han ursprungsland uppfattade
vi som Indokina.

Mästaren Kerkhof kastar den unge Rolf Johansson
med sin segelduksjacka.
Foto: från Rolf K. Johansson

Lite uppvärmning följdes av en
demonstration om hur vi skulle falla och så
var det dags att känna på de första kasten.
Så oerhört spännande! Så tränade vi olika
kast under hösten 54 och våren 55. Jag kan
inte minnas att vi någonsin ”brottades”
(newaza) på mattan och halslås- och
armlåstekniker lyste också med sin
frånvaro.

Rolf Johansson kastar seoi nage under överinseende
av Kerkhof i Burgårdsskolans gymnsatiksal någon
gång i mitten av 50-talet.
Foto: från Rolf K. Johansson

Rolf K. Johansson utför någon form av skulderkast
med grepp i jackan av stenålderskaraktär.
Foto: från Rolf K. Johansson

Han pratade ganska bra svenska. Han var
dessutom bärare av det magiska svarta
bältet med valören 3:e Dan. Detta är stort
för oss 13:åringar. Vid närmare bildstudie
ser alla att bältet mera är av ett svart tjocktband karaktär men vi brydde oss
naturligtvis inte då. En livs levande

Så här i efterhand tror jag inte heller att
olika kast benämndes med japansk
terminologi. Eftersom jag ville likna vår
tränare förmådde jag min mamma att sy en
”judojacka” av segelduk. Den höll bara
några gånger så det var bara att återgå till
13

Själv deltog jag i Ermelo 1956 där jag bl.a.
fick se en ung mycket lovande judoka i
aktion nämligen Rinus Elzer. Du milde
vilken judo han presenterade inför ögonen
på en svensk storögd 15-åring.
Kontakterna med holländarna fortlöpte och
jag liftade till Haarlem från Göteborg varje
sommar tillsammans med olika
klubbkamrater och deltog i Ken-Am Ju´s
träningar. Vi hade även förmånen att få
sova över i deras klubblokal, vilket gjorde
vistelsen där relativt billig. Under mina
månadslånga vistelser i Haarlem kom jag
också i kontakt med andra judoka
nämligen Anton Geels och Walter Pielage
båda numera bosatta i Sverige

träningsoverallen även den illa tilltygad vid
det här laget.

Våren 1955 fick jag på något vis höra
talas om att herr Bruno Adler förestod en
judoklubb någonstans på Hisingen. Fick på
något sätt tag på adressen och så var det
vara att sätta sig på cykeln för att ta sig
från Sten Sturegatan till adressen långt ute
på Hisingen och det var med en viss
försiktighet jag knackade på dörren till
villan. Bruno öppnade och jag förklarade
mitt ärende och undrade om det gick för
sig att få vara med i hans judoklubb. Skälet
att söka nya jaktmarker var också det att
Kerkhof upphörde med sin verksamhet.
Jag bjöds in och bjöds lite saft och på en
pratstund innan det var dags att cykla hem
med adressen till nya judolokalen på Arvid
Lindmansgatan 22 i fickan.
Träningen under Bruno´s ledning blev
naturligtvis helt annorlunda och jag kände
inte igen så mycket från det jag tidigare
lärt av Kerkhof. Bruno ordnade också
(1956) besök från Holland med
judolegenden ”Opa” Schutte som ledare
för gruppen och som för övrigt bestod av
John Bluming, C V Elk och W Giesberts.

En ung Antoon Geels i
klubbmiljö, Ken Am Ju i
Haarlem, slutet av 50-talet
Foto: från Rolf K. Johansson

Antoon Geels och Walter
Pielage på SM prispallen
1964 Foto: från Göteborgs Jk

Medlemmarna i Hie-Gou steg i graderna så
även jag. Sommaren 1959 tillbringades
som vanligt i Haarlem, Holland och med
svettiga sommarträningspass. Innan
hemresan tillfrågades jag om jag ville
pröva att gradera till svart bälte. Jag hade
tydligen presterat bra under alla randoripass. Nage-no-Kata serier övades och så
kom den stora examensdagen där CV Elk
hade huvudansvaret för graderingen.
Förutom kata ingick också att utkämpa en
lineup mot sex andra brunbälten och
förutsättningen vid detta tillfälle var att
ingen match fick förloras. Jag vann 5 och
gick en oavgjord och CV Elk utfärdade
mitt 1:a Dan bevis. En gladare 18:åring var
nog svår att skåda den dagen och

På besök hos GJK. Fr.v. W.Giesberts från Holland,
Karl Wöst, Rolf K. Johansson och Bo (Andersson)
Kärfstedt. Foto: Kurt Durewall

I samband med besöket ordnades också en
uppvisning i Exercishuset på Heden och
äntligen började jag förstå hur judo skulle
se ut i sporthänseende. Vi informerade om
hur andra möjligheter att utveckla vår
verksamhet bl a genom kontakter med
dansken Freddie Jensen och att vi också
var välkomna till sommarlägren i Holland.
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hemresan, där vi som vanligt liftade, gick
som en dans.

måste nämnas japanen Kenshiro Abbe vars
kunskaper om judo låg bortom det
ofattbara.

Karl Wöst har på ett utmärkt sätt ur sina
minnen beskrivit judons förekomst och
utveckling i Göteborg och de personer han
där beskriver har jag självklart också
träffat. I viss mån har jag också bidragit till
att några holländare flyttat till Sverige. I
första hand gäller det Anton Geels som
ockuperade min säng på Sten Sturegatan
14, under några nätter 1964, innan han
hittade en egen plats att bo på. Därefter
följde Walter Pielage som ville pröva
lyckan i Sverige. Rinus Elzer är en person
som jag också uppskattar mycket för sina
judokunskaper och många roliga stunder
har vi haft tillsammans.
Kurt Durewall har jag haft nöjet att lära
känna från andra hälften av 50-talet och
hos honom fick jag lära mig fotokonstens
många hemligheter i mörkrummet.

Mahito Ohgo tillagar suki-yaki hemma hos Rolf
Johansson, tidig 60-tal. Foto:Kurt Durewal.

Mahito Ohgo förde på 60-talet in en del
nytänkande, framför allt pedagogiskt.
Under stora delar av den tid han vistades i
Sverige bodde han hemma hos mig på
Bohusgatan 3 i Göteborg. Där står numera
en försäkringsbyggnad.

Rivaliteten mellan Stockholm och
Göteborg om bästa judostad gjordes upp
varje år med en Stadskamp.
Då man är ung är det bara ”aktion” som
gäller. Inte har jag som ung funderat på att
dokumentera namn på de jag träffat eller
de jag mött på tävling. Det är först när man
kommer upp och ålder som minnen börjar
betyda något och kanske är värda att
dokumentera för eftervärlden.
Den tid jag verkade i Göteborg fram till
hösten 1966 då jag av arbetsskäl flyttade
till Stockholm är i sig naturligtvis
oförglömlig och att samla alla gamlingar
från Göteborgstiden till en träff hoppas jag
någon gång blir verklighet och att det sker
innan ”det blir för sent”.
De som under beskriven epok har skött
ledare- och tränarsysslor och administrativ
verksamhet har all heder av sitt arbete och
vikten av deras insatser kan inte nog
betonas.

Uttagningar inför första landskampen mot Finland.
Norrköping 1962. Fr. v. Rolf Johansson, Nils Axel
”Sassa” Ahlsén, Bo Andersson, Günther Hellberg.
Foto :Kurt Durewal.

De föreningar jag representerat i Göteborg
är förutom Hie-Gou också Budo och Shiai.
Alla de träningsläger som anordnats i och
runt Göteborg genom åren med olika
driftiga personer som ledare har
naturligtvis starkt bidragit till att utveckla
judon både lokalt för Göteborg och på
riksplanet. Uppvisningarna från holländare
och japaner har varit oförglömliga och här
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med dusch i trappuppgången och ett
”övernattningsrum” på övervåningen. 1973
gick flytten vidare till Bältgatan vid
Stampen och till sist Lillhagsvägen på
Hisingen där föreningen fortfarande ligger.

45 år med Judo
av Bo Andersson / Kärfstedt

Min första kontakt med judon var
hösten 1958 när jag en dag läste i
Göteborgs Posten att ägaren till Göteborgs
första hamburgerrestaurang tränade judo.
Det var i en liten klubb som hette Hie-Gou,
som låg på Hisingen, med tränare Bruno
Adler. Lokalen var liten och lågt i tak så att
höga skulderkast inte gick att göra p.g.a.
lysrören i taket tog emot.
På den tiden fanns i klubben Karl Wöst,
Rolf Johansson, Hans och Krister Norberg,
Stig Linder, Kurt Durewall, Dirk van
Hoewijk m.fl.

Bo Andersson/Kärfstedt kastar Rolf Johansson vid
uppvisning i samband med en av de första tävlingar i
distriktet i Polisen dojo på Falkgatan, 1963.
Foto: Kurt Durewall

Upp till 4 kyu blev jag graderad av Karl
Wöst. Ett särskilt minne är när vi blev
inbjudna till Randers i Danmark av Freddy
Jensen 4:e dan. Vi var fyra svenskar Kalle,
Hans, Krister och jag själv, danskarna
ställde upp med bara svartbälten. Vi vann
allt, så nästa dag hade Freddy Jensen nya
svartbälten, det blev samma visa, vi vann
alla matcher och jag reste därifrån med både
grönt och blått bälte på samma gradering.
Sommaren 1962 åkte Stig Linder och jag till
Paris där jag fick min 1:a dan av Roland
Marchant 4:e dan
Fr.v. Rolf Johansson, Kurt Durewall och Bo
Andersson/Kärfstedt , tidig 60-tal.
Foto: från Kurt Durewall

På den tiden då Hie-Gou startade fanns
inga judomattor att tillgå i Sverige så vi
tränade på riktiga golvmattor från Kina och
Persien som låg i flera lager med duk över.
Ibland hade duschen läckt så det blev
översvämning i lokalen och det plaskade
när man föll.
1961 startade vi Jk Budo. Vi fick tag i en
liten lokal på Köpmansgatan och därefter
flyttade vi till Änggatan 5, en tvårummare

Göteborgs Judoklubb på Redbergsgården 1963.
Under porträttet syns bl.a. S-A Bäckström och Erik
Ljungquist. Fr.v. i glasögon Stig Bohlin, Heinz
Roegner, C. Norberg, Bo Kärfstedt, Hans Norberg,
Rolf Johansson och Kalle Wöst. Foto Kurt Durewall

Första landskampen var mot Finland, det
stod 20-10 till Finland när jag skulle möta
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Väinö Hankka, finske rikstränaren, efter tre
minuter kom uchi matan och det stod 2020, Rolf Johansson vann sista matchen
med ippon på o-soto-gari och Sverige vann
med 30-20.
Både Rolf och jag fick alltid ställa upp i
tungvikt fast vi ”bara” var mellanviktare.

bo i vårt lilla rum ovanför dojon på
Änggatan 5. En annan holländare, Rinus
Elzer kom senare och tog hand om
träningen.
Jag var kassör i Jk Budo i många år och har
varit med i styrelsen i Svenska
Judoförbundet. Jag satt även i förbundets
graderingskommitté under flera år på 60-och
70-talet.

Instruktörskurser på Bosön har det blivit

Under många år var Jk Budo

ett antal och domarkurser likaså. A-licens
fick jag 1969 och höll på som Domare till
1981. Det var dyrt att vara domare på den
tiden, man fick ibland själv betala. Jag
minns särskilt en gång dom ringde från
Uppsala, en fredagskväll, och var
förtvivlade för de hade inga domare,
”Kan du komma? Ta flyget så hämtar vi”.
Men när det var tid att betala så var det tji.
Jag satt med i Svenska judoförbundets
Riksdomarkomitté i några år under 60talet.

tävlingsmässigt Sveriges bästa klubb med
massor av priser. Bl.a. vinnare av Collco
Cup 69, Lag SM 1:a och 2:a 1971 m.m.
Tyvärr fick vi inbrott och alla våra priser
blev stulna.
Många träningsläger har det blivit, Ermelo i
Holland i flera omgångar och i Åmål 1961
med Kenshiro Abbé 8:e dan.
Tränarkonferens i Karlsruhe Tyskland, med
Anton Geels och Bo Holm, där vi träffade
några av Europas och Japans elitjudoka.

Det finns massor av minnen att tänka
tillbaka på. Kamrater och vänner som jag
fortfarande träffar, tränar och umgås med.

Bo Andersson/Kärfstedt i randoripass med SvenErik Svenhede på SKF:s judoklubb, mitten av
60-talet.
Foto: från Bo Kärfstedt

Återsamling av gamla veteraner under sommaren
2003. Fr.v. Kurt Durewall, Finn Qvang, Leif
Karlsson, Kalle Wöst, Bo Kärfstedt, Bruno Adler,
Heinz Roegner, Dirk v. Hoewiijk, Hans Norberg och
Bo Ahlman. Foto:Marja Nilsson

Under tiden Karl Wöst var till sjöss var jag
huvudtränare på Jk Budo. Ibland fick vi
besök, Heinz Roegner var en av dessa, han
var nybliven tysk juniormästare, han
stannade och tränade i många år. Andra var
Willi de Dood och Walter Pielage. De fick
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Visst var det bättre förr!!!
Av Dick D. Johansson

När jag började träna judo 1971 hade
judon funnits i Sverige i ungefär 15 år och
Svenska Judoförbundet och min klubb
Göteborgs Judoklubb hade verkat i 10 år.

GJK:s ungdomar vid Judits Pokal 1972. Bl.a. märks
Rickard Petersen, Peter Kårlin, Per Sydvik, Patrik
Stocks, Anders Dahlquist, Tony Wloch.
Foto: från Göteborgs Judoklubb

Som mest hade vi 175 anmälda deltagare
och på den tiden var det ingen som klagade
på att det var trångt i dojon. Annat är det
nu för tiden, då det gnälls på det mesta.

På seniorsidan var det Collco Cup som

Läger med Mahito Ohgo på GJK någon gång på 60talet. Bland de stående märks S-A Bäckström och
Bengt Torstensson. Bland de knästående fr.v. Jan
Wikander, Rolf Nilsson/Kvicklund, Mahito
Ohgo,Kurt Durewall, Marja Nilsson.
Foto: från Göteborgs Jk

rönte det största intresset och det var bara
killar som tävlade. Collcobolagen (vad de
sysslar med har jag aldrig blivit klok på)
hade donerat en elegant silverstatyett som
hemfördes av den vinnande klubben efter
fyra deltävlingar och den bäste i varje
viktklass fick en elegant miniatyr av
klubbstatyetten.

Nybörjarkurserna, såväl för ungdom som
för vuxna, drog fulla judomattor och när
ungdomarna skulle ut för att tävla runt om
i landet räckte det inte med en bil eller en
minibuss, utan det krävdes flera bilar eller
många gånger en stor 50-personers buss
med inhyrd chaufför.
På GJK:s träningar var mattan full och det
var många som var beredda att träna
många dagar i veckan för att sedan kunna
tävla så fort tillfälle bjöds. Det fanns
många judohöjdpunkter att se fram emot.

För ungdomarna hade vi Gränges Cup i
Oxelösund med flera deltävlingar varje år.
Det var stor prestige att vinna den cupen
och minns jag inte fel vann GJK:s
ungdomar endast en gång. Vår egen Judits
Pokal, som startade 1972 på initiativ av
konstnären Lars Stocks, som också
egenhändigt tillverkade den ”anskrämliga”
pokalen, välkomnade ungdomar upp till 18
år.

GJK Collco Cup segrare 1973.Stående fr.v. Conny
Petersson, Claes Hall, Seppo Pykäläinen, Wolfgang
Biedron, Hans Lindström, Sven-Åke Antelid.
Foto: Dick D. Johansson
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Eftersom ”Judons vagga” stått i Göteborg
så var det kanske inte så konstigt att GJK
och JK Budo var bland landets bästa
klubbar och redan då visade sig GJK-arna
vara som bäst när det gällde lagtävlingar.
GJK vann Collco Cup fem år i rad, varför
Svenska Budoförbundets Judosektion
beslutade att lägga ned tävlingen (!).
GJK behöll emellertid Collcopriset för
alltid, trots ett valhänt försök av
Judosektionen och Collcobolagen att ”sno”
tillbaka priset några år senare.

Först var Rinus Elzer, som är den som
förde internationell judo till Göteborg, med
sitt guld 1966 och sammanlagt bäst är
Håkan Olausson, som vann sitt sjunde guld
vid SM i Malmö i april 2004.
I början av 1980-talet var intresset bara för
herrarnas tävling så stort att tävlingen på
GJK:s initiativ delades upp på två dagar.
Så var det till mitten av 1990-talet, men
eftersom antalet deltagare minskade
drastiskt räckte det med en tävlingsdag.
Vid SM i Göteborg 1991 deltog 182
judoka, 43 damer och 139 herrar, vilket
kan jämföras med årets siffra 105 st, 24
damer och 81 herrar. Bottensiffran hittar vi
vid SM i Borlänge år 2000, då endast 96
judoka ställde upp. Vart tar alla judoka
med tävlingsambitioner vägen?

Som ersättning för Collco Cup startades
Swedish Judo Open 1977 med ett nytt
vandringspris, men när GJK hade vunnit
också den lagtävlingen efter fyra
deltävlingar omvandlades tävlingen till en
internationell tävling som förlades till
Lund. Också detta vandringspris återfinnes
i GJK:s dojo.

I Lag-SM-sammanhang står GJK i
särklass med 25 guld, tre på damsidan och
22 på herrsidan, men det är en annan
historia.

En given höjdpunkt förr om åren var
SM. Göteborgarna med GJK och JK Budo
i spetsen samlade stora trupper och
framgångarna uteblev inte. Att räkna upp
alla göteborgare med SM-medaljer skulle
ta många sidor. Bara GJK:s medlemmar
har plockat hem 74 individuella SM-guld
genom tiderna.

Lag SM segrare 1994.Fr.v. Rickard Svensson,
Jörgen Häggquist, Håkan Olausson, Pontus
Frygner, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Roger
Svedberg. Foto: Dick D. Johansson

GJK bästa klubb vid individuella SM 1996 i
Uppsala. Fr.v. Johan Thörsman guld -71 kg, Carin
Hamnlund guld -52, Måns Petersson brons -65,
Kenny Kling guld -60, Annika Molin silver -61 och
Håkan Olauson guld -95 kg.
Foto: Dick D. Johansson

I samband med GJK:s 20 års jubileum
1981 arrangerades en internationell
lagtävling för ungdom. Detta blev
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startskottet för en mer än 20-årig tradition i
Göteborg, Internationella Göteborgs
Turneringen. En tävling som med den äran
arrangerats av Göteborgs Judoförbund med
John Halland och Claudio Reggiani i
spetsen. Att läsa de gamla resultatlistorna
värmer ett gammalt judohjärta för där finns
det många blivande EM-, VM- och OSmedaljörer.
GJK:s ungdomar på 80-talet under ledning av Rinus
Elzer. Bl.a. märks Johan Thörsman, Johan
Johanson, Peter och Tobias Frygner, Rinus junior,
Ulf Wallengren.
Foto: Dick D. Johansson

Vart Svensk Judo i övrigt kan vara på
väg vågar jag inte tänka på och hade jag
gjort det skulle det ta alltför mycket
utrymme i anspråk
Dick D. Johansson och Jörgen Häggquist på väg
hem från OS i Los Angeles 1984.
Foto: från Dick D. Johansson

Tyvärr har Göteborg tappat denna
etablerade turnering, som de senaste åren
upphöjts till EJU-A-turnering för juniorer,
beroende på att det inte finns tillräckligt
intresse hos de nuvarande ledarna i
distriktets klubbar att genomföra
turneringen. Vart är judon i Göteborg på
väg?
Agneta Andersson distriktets första EM medaljör
med en av GJK:s tränare Rinus Elzer
Foto: Kurt Durewall

Grattis säger jag till jubilerande Göteborgs
Judoförbund, måtte framtiden innebära nya
framgångar!

Dick D. Johansson och Jörgen Häggquist
någon gång på 80-talet. Foto: Kurt Durewall
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En himla massa judominnen

Europamästerskapen 1971 gick i maj i

Av Claudio Reggiani

Göteborg. Rena julafton för en 17-årig
judofanatiker. Det blev första gången som
jag fick se och träffa judons internationella
stjärnor som t.ex. Parisi och Starbrook från
England, Ruska och Snijders från Holland,
bröderna Vismara från Italien, Pokataev och
Kuznetsov från Sovjet, Zajkowski från
Polen, Auffray och Mounier från Frankrike
och många fler.

Jag är praktiskt taget uppvuxen med judon
i Göteborg. Det är fantastiska minnen man
har och många utav dessa minnen minns jag
som friska fläktar från ”igår”.
Redan som liten telning när jag den första
lördagen i mars 1965 stegade in i Göteborgs
Polisens Dojo på Falkgatan til min första
träning, blev jag varse, att judon hade något
speciellt att erbjuda, som ingen annan idrott
kunde mäta sig med, och därmed var jag fast
i verksamheten.
Ytterligare en orsak att jag blev fast i judon
var att jag hade turen att få lära judo av
riktigt kunniga judopionjärer som brann av
entusiasm för sin idrott och som verkligen
brydde sig om att föra judon vidare till de
yngre leden.
Poliserna Erik Ljungquist och Agne Tjust
var de som lärde mig de första grunderna i
judon. Walter Pielage blev en mentor och
den som följde upp min judobana. Bäckis
från GJK , Rune Berntsson och Kalle Wöst
från Budo var andra personer som alla kom
att betyda mycket för min kommande
judoutveckling.

Holländske Ernst Eugster försöker kast på Angelo
Parisi från Storbritannien, under EM i Göteborg maj
1971. Foto: från G-P

Gästtränade ofta på andra klubbar, mest
på Jk Budo och Göteborgs Jk men även på
Jk Dala ute på Nya Varvet. Jag var 15-16 år
och blåbälte och fick öva mycket fallteknik i
början mot de betydligt äldre och fysiskt
starkare judoutövarna. Det blev så
småningom många randoripass med den
tidens toppjudoka som t.ex. Conny
Pettersson, Sven Åke Antelid, Rolf
Kvicklund, Hasse Lindström m.fl. på GJK.
Minns än idag Claes Hall´s fruktansvärt
snabba ashi- guruma som jag åkte runt på ett
antal gånger och Tommy Löf´s björngrepp.
På Budo under 70-talet fanns utöver Walter
Pielage bl.a. Freddie Fritzon, Bengt
Torstensson, Tomas Johannesson, Bosse
Kärfstedt, Peter Millon, Istvan Hambalek
samt bröderna Lasse och P-O Bengtsson
som alltid ställde upp på rejäla randoripass.
Leif Karlsson med sin mjuka och
akrobatiska judo var en fröjd att få träna
med. Jag minns att jag alltid kom tillbaka till
efterföljande träningspass, bara för att få
mer ”stryk”, men så efter några år plötsligt,
vände allt och man började ge igen. Vilket

1966, Polisens dojo på Falkgatan efter en träning med
Hichachi Kato. Knästående ses Kalle Wöst, Agne
Tjust och Erik Ljungquist. Foto: från Agne Tjust

Ett datum som kommer mig till minnes är
den 5 oktober 1969 då jag steg in på
Valhalla Sporthall för att titta på
judotävlingar och hamnade som tidtagare på
de första Lag SM tävlingarna. Genom Rune
Berndtsson och S-A Bäckström fick jag
hjälpa till vid NM 1970 och även på EM
1971 och på den vägen kom man in i
tävlingsorganiserandet.
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bevisade att träningen verkligen gav
utdelning och att de tekniker man nötte in
fungerade till slut även i verkligheten.

judoutveckling. Sommarlägren i Vejle
tillsammans med GDIF var vi med och
arrangerade mellan åren1977-1980. Fr.o.m.
1981 flyttades lägret till Stenungsund och
samlade 1988 åttiotalet deltagare från hela
landet och även från Norge. Till dessa läger
inbjöds tränare från utlandet. Ryszard Kutek
och Antony Zajkowski från Polen, Densign
White och Kerrith Brown från England är
några prominenta gästtränare som gästade
Stenungsundslägret.

Den 13-14 mars 1971 arrangerades SMtävlingarna för yngre-juniorer, juniorer och
seniorer. På den tiden tävlade bara herrarna.
Jag minns några av de rafflande finalerna på
seniorsidan. Istvan Hambalek från Jk Budo,
regerande svensk mästare, förlorar
överraskande mot Josef Micklewicz från
Stockholm i lättvikten. De senaste fyra årens
suveräne mästaren i mellanvikten Walter
Pielage Jk Budo mot Antoon Geels,
Landskrona går som vanligt en av sina
många och jämna finaler som Pielage vinner
på wazaari.

I maj 1973 åkte jag tillsammans med ett
distriktslag från Göteborg under ledning av
Rune Berndtsson och Owe Lindholm till
Sovjetunionen för att träna och tävla. Väl
framme i Baku visar det sig att det inte var
judo vi skulle tävla i utan i Sambo, den ryska
brottningsvarianten som påminde mycket
om judo.

Augusti 1988. Deltagarbild från Stenungsundslägret
Foto: Dick D .Johansson

Eftersom alla klubbarna hade duktiga
ungdomar startade vi 1978 ungdomsserien
för lag som samlade som mest 12 klubbar
som möttes årligen i serieform och där de
fyra främsta lagen gick vidare till
finalomgång i slutet av året. Ungdomsserien
arrangerades t.o.m. 1990 och blev en
prestigefull tävling att vinna.

Internationella Göteborgsturneringen
startades för att ge distriktets ungdomar en
god internationell erfarenhet för en billig
penning. Turneringen växte och blev en av
Europas bättre ungdomsturneringar med
deltagare från ett 30-tal länder. År 2000
ändrades ungdomsåldrarna till junioråldrar
och utsågs av Europeiska Unionen till en av
de sju A-turneringar för juniorer som då
fanns i Europa.
Det arrangerades och deltogs vid 70-iaden
tävlingarna, som var en tävling som
påbörjades med kval på distriktet, fortsatte
med en zon kvalificering samt avslutades på
riksnivå.
Kursutbudet ökade och vi hade i distriktet
mycket duktig kompetens i kata- ,domar-,
instruktörs- och tävlingsfunktionärsutbildningar.

Claudio Reggiani i tävlingshallen i Baku,
Sovjetunionen, mitten av maj 1973, sambotävling
inför fullsatt läktare. Foto: Rune Berndtsson

1977 tillträdde jag under sommaren
tjänsten som distriktets förbundskonsulent
på Göteborgs Budoförbund. Här började en
spännande tid tillsammans med förbundets
Judosektion som då bestod av Peter Kårlin
från Lindome Jk, John Halland och Rune
Berndtsson från Frölunda, Stig Bohlin från
Budo samt S-A Bäckström från Göteborgs
Jk. Vi startade flera evenemang som
ytterligare kom att gynna distriktets
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Det arrangerades flera internationella

på förbundsstyrelsen och ännu mer arbete på
klubbarna.

seniortävlingar som Internationella SM,
Scandinavian Open, NM samt olika SM
tävlingar. På tävlingssidan hade vi flera av
landets bästa ungdomar och juniorer samt
landets bästa tävlingsklubb på herrsidan,
Göteborgs Judoklubb.
Vi hade goda internationella kontakter med
DDR, England, Polen, Västtyskland, och
Holland. Vi påbörjade bl.a. även vad som
skulle bli ett mångårigt samarbete med USA
som gick ut på att de bjöds in till
Internationella Göteborgsturneringen samt
Swedish Open och distriktet gästade i sin tur
US Open för juniorer, Philadelphia
turneringen samt olika träningsläger i USA.
Även utbytet på klubbnivå varade i flera år.

Ett annat minne, denna gång från 1996
och är inget positivt sådant. Det är inför OS
i Atlanta då jag var förbundskapten. Den
första olympiaden där judon måste kvala in
bland de 9 bästa herrarna i Europa. Håkan
Olausson från GJK slutar 10:a på Europas
rankinglista och får en friplats för OSdeltagande i -86 kg klassen från
Internationella Judo Federationen och
Internationella Olympiska Kommittén men
p.g.a. semestertider och strul på Svenska
Judoförbundets kansli kommer beskedet till
oss om deltagandet sent. SOK anser det
t.o.m. vara för sent och Håkan får slutligen
ej deltaga i olympiaden!

Göteborgs laget vid träningslägret I Honolulu, i
augusti 1992. Fr.v. Tobias Frygner, Roger Svedberg
Claudio Reggiani, Peter Tedeholm, Johan Thörsman
Jonas Hallberg, Kristian Samuelsson, Karin Bäfver
och Martina Eriksson. Foto: John Halland

Göteborgs framgångsrika distriktslag vid US Open i
Miami augusti 1991. St. f. v. Mattias Johansson,
Morten Christianssen, Claudio Reggiani, Pontus
Frygner. Knästående, Kenny Kling, Martina Eriksson,
John Forselius, Alexander Reggiani och Roger
Svedberg. Foto: John Halland

Det finns många fler minnen bl.a. från en
himla massa resor, ibland på de mest
konstiga platserna, tillsammans med många
fantastiska människor som man stött på
under alla dessa år. Det är flera unga
Göteborgs judokas som man följt från ung
späd ålder till vuxenlivet vilket bara det är
enastående i sig.
Jag inser att det är en ära att ha varit en del
av Göteborgs judohistoria och att ha fått
möjligheten att samarbeta med så många
göteborgska judopionjärer. Det kanske är så
enkelt att det verkligen var bättre förr? Det
verkar som att det fanns större judokunskap
hos dåtidens ledare och flera som ville
hjälpa till med att sprida judon.

All denna verksamhet gjorde att distriktets
klubbar utvecklades på samtliga plan. Med
en blandning av ”gamla” rutinerade ledare
och nya unga krafter såg man till att vara det
ledande judodistriktet i landet!
Samarbetet mellan klubbarna var på topp
och distriktet formligen blommade under 7080-talet. Det varade till 1988 då judon på
riksplan beslöt att bryta sig loss från
budoförbundet och ånyo bilda ett separat
judoförbund. Det nya judoförbundet hade
inte råd med anställd personal vilket
resulterade i att distriktets arbete fick läggas
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Viktiga årtal genom tiderna för judon i distriktet
1956
1959
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1971

1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1988
1989
1990
1991

1992
1995
1998
1999
2002
2003
2004

Landets första judoklubb Hie Gou ,bildas på Arvid Lindmansgatan 22, Hisingen.
Första inofficiella SM tävlingarna för herrar arrangeras på Lorensbergs Cirkus
Göteborgs Judoallians bildas
Göteborgs Judoförbund bildas
Första internationella tävlingen arrangeras i Mölndals Idrottshus
Första och enda distriktet med personal då Rolf Kvicklund anställs som
konsulent
GJF skaffar sig eget kansli och flyttar in på Södra Vägen
Första Lag SM tävlingen arrangeras i Valhalla Sporthall
GJF byter namn till GBF
NM arrangeras i Valhalla Sporthall
EM arrangeras i Frölundaborg
Istvan Hambalek, Walter Pielage, Claes Hall och Tommy Löf blir de första
göteborgarna att deltaga i judo VM, Ludwigshaven Västtyskland.
Första inofficiella Dam SM tävlingarna arrangeras i GJK:s dojo
Första Scandinavian Open i Judo arrangeras i Mässhallen
Förbundstränare för distriktet anställs, Tony McConnel från England
Ungdomslägren i Vejle återupptas
Distriktets ungdomsserie för lag kör igång
Ny distriktstränare blir Ryzard Kutek från Gdansk, Polen
John Halland blir ny förbundsordförande
De första göteborgarna i ett OS blir Conny Pettersson som coach och S-A
Bäckström som manager, i Moskva Olympiaden
Första EM medaljen till en göteborgarea när Agneta Andersson GJK, tar brons
vid EM i Madrid
Internationella Göteborgs turneringen startar
Judon fyller 100 år
Jörgen Häggquist blir förste göteborgare att tävla i ett OS och Karl Wöst landets
första judodomare att döma OS vid Los Angeles olympiaden.
Jörgen Häggquist blir förste manlige göteborgare att vinna EM medalj med sin
bronsmedalj i Hamar
Judon skiljer sig från Budon och återbildar ett separat judoförbund, kansliet
obemannad
Kansliet flyttas till Anders Perssons gatan i GDIF:s nya lokaler
Denny Olofsson blir ny ordförande
Distriktet skickar landets första officiella delegation till tävlingar i USA i
samband med US-Open för ungdom och juniorer
Kansliet flyttar till Frölunda Jk:s lokaler
SWOP arrangeras för första gången i Göteborg
John Halland väljs åter till förbundsordförande
Kansliet återbemannas med konsulent
GJF arrangerar de 30:e lag SM tävlingarna
GJF arrangerar landets första A-turnering enligt EJU direktiv
Karl Wöst graderas till 7:e dan, en av landets 3 högst graderade inom judon
Elitidrottsgymnasiets judodel startas i samarbete med Katrinelundsgymnasiet
Internationella GBG:s turneringen lämnas över till Borås
Kata akademin startas i Landvetter,
GJF fyller 40 år
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Judon i Göteborg
40-års kortfattad judohistoria
1963
HUR DET BÖRJADE

Måndagen den 7 oktober 1963, bildades
mellan samtliga klubbar i Göteborg en allians
som antog namnet Göteborgs Judo Allians.
Anslutna till denna var:
• Chalmers Judosektion,
• Härlanda – Skogome judoklubb,
• Göteborgs Polisens Judosektion,
• Göteborgs Judoklubb samt
• Judoklubben Budo.
Syftet för bildandet av alliansen var att den
skulle verka för ett vidgat judointresse inom
Göteborg, genom en saklig och informativ
propaganda samt för att kunna anordna och
leda tävlingar och kurser.
Till ordförande för alliansen valdes Erik
Ljungqvist, GBG:s Polisen Judosektion.
På detta sätt lades grunden till bildandet av
förbundet. Judon var då den enda
kamsportsgrenen som utövades men skulle
snart följas av Karate, Aikido, Jiu-Jiutsu samt
Kendo.

Närvarande var Karl Wöst och Sven Olof
Rönnqvist från Jk Budo, Lars Eriksson från
Chalmers Judosektion, Kurt Durewall och Carl
Hansson från Göteborgs Jk samt från GBG:s
polisens Judosektion Erik Ljungqvist och Ronny
Fingren. En representant från GDIF fanns på
plats, en viss herr Waller. Förbundets första
styrelse fick följande utseende:
• Ordf: Erik Ljungqvist GBG:s Polisen JS
• V. Ordf: Lars Eriksson Chalmers JS
• Sekr: Ronny Fingren GBG:s Polisen JS
• Kassör: Karl Hansson Göteborgs Jk
• Ledamot: Sven-Olof Rönnqvist Jk Budo
Till revisor valdes Stig-Arne Bäckström
Göteborgs Jk och suppleant Rolf Kvicklund
Göteborgs Jk.
Under detta verksamhetsår bildades även en
teknisk kommitté bestående av:
Kurt Durewall Göteborgs Jk,
Karl Wöst Jk Budo och
Bo Andersson/Kärfstedt Jk Budo.

1964/1965
FÖRBUNDET BILDAS

I klubbrummet på polisstationen på
Falkgatan bildades måndagen den 26 oktober
1964 Göteborgs Judoförbund (GJF).

Uppvärmning under Hindåslägret Foto: Kurt Durewall

Gradering i GBG:s Polisens dojo på Falkgatan, under
ledning av Rolf Johansson, Bo Andersson/Kärfsted och
Kurt Durewall.

Samma fem föreningar som var med året innan
och bildade alliansen anslöt sig till Göteborgs
Judoförbund (GJF).
Den 28 mars 1965 hölls den första DM-tävlingen i
judo i Exercishuset på Heden.
28 deltagare var anmälda. I samband med
tävlingarna gav Rinus Elzer GJK och Karl Wöst
Jk Budo en bejublad uppvisning, liksom en
barnavdelning under ledning av Kurt Durewall
GJK. Tävlingarna sågs av c:a 400 åskådare samt
representanter från press och radio. Göteborgs
första distriktsmästare blev;
• i lättvikt (-63 kg) Stig Bohlin,
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•
•

i weltervikt (-70 kg) Hans Norberg
i mellanvikt (-80 kg) Claes Lindberg,
samtliga tre från Jk Budo.

Bengtsson, och i den lägre kyu klassen Leif
Abelsson båda från Budo, medan japanen Kato
agerade som domare.

I övrigt präglades förbundets första
verksamhetsår av betydande ekonomiska
svårigheter.
Vid SM tävlingarna i Stockholm blir Rolf
Johanson från JK Budo distriktets första
judoka att vinna en SM titel.

Istvan Hambalek mot
Bill Sundberg segrare i
Klaus Hartvig Gävle
junior SM
Två av Jk Shias duktiga tävlingskillar. Foto: Kurt Durewall

Distriktsmästare 1966 blev i
• -63 kg Stig Bohlin Jk Budo,
• -70 kg Kenneth Sahlström Jk Budo,
• -80 kg Walter Pielage Göteborgs Jk,
• -93 kg Rinus Elzer Göteborgs Jk.

Stående fr.v. Günther Helberg, Günther
Reichard, Bo Andersson/Kärfsted
Knästående fr.v. Kalle Wöst, Bruno Adler
och Rolf Johansson.

Göteborgs Judoklubb engagerade Rinus Elzer 4:e
dan från Holland som huvudtränare i föreningen
samt inredde och flyttade in i landets största dojo
på c:a 700 kvm, på Mölndalsvägen 26.Rinus blir
svensk mästare vid SM tävlingarna i Stockholm.

1965/1966
NYA FÖRENINGAR INVÄLJES

1966/1967
NY ORDFÖRANDE

Tre nya föreningar invaldes i GJF.

Stig Nylander från Göteborgs Jk väljs till ny

SKF Judoklubb (SKF) under ledning av S-E
Svenhede och Bert Pettersson, Judoklubben Ki
(JKK) under ledning av Charles Jäglid och
Dan Åkerberg samt Judoklubbben Shiai (JKS)
som leddes av Kurt Durewall.
Det fanns nu 8 st. föreningar i GJF.
I Jk Budos regi anordnades 2 träningsveckor
med Hichachi Kato 4:e dan från Japan. Våroch hösttävlingar inom förbundet, öppna även
för judokas utanför distriktet, startas i GJF:s
regi. Den första tävlingen helt i förbundets regi
hölls den 26 februari 1966 i Polisens Dojo på
Falkgatan, tävlingarna gick i olika kyu klasser.
Segrare i den högre kyu klassen blev Lars-Erik

ordförande och blir därmed distriktets andra
ordförande.
Söndagen den 5 mars 1967 arrangeras i Mölndals
Idrottshus det första officiella Judo SM:et i
Göteborgs distrikt. Historiens första SM
arrangerades redan 11 september, 1959 på
Lorensbergs Cirkus i Göteborg men då som
inofficiellt mästerskap med endast en Kyuklass
och en Danklass. Nu 1967 tävlas det, sedan två år
tillbaka, i 5 olika viktklasser. Det tävlas i senior
och juniorklasser. I pausen visas för första gången
i Västsverige en offentlig uppvisning i karate av
Attila Meszaros och hans karategrupp. Två SMtitlar hamnar i Göteborg, i -80 kg klassen Walter
Pielage och i -93 kg Rinus Elzer båda GJK.
26

Stadsmatchen mot Stockholm börjar
arrangeras. En lagtävling där förloraren får
behålla en statyett föreställande en apa, fram
till nästkommande års match.

1967/1968
EN KONSULENT

1968/1969
ETT KANSLI

Då Rolf Kvicklund anställdes av GJF behövdes
en lokal att samla verksamheten i. Det fick
förbundet genom att Stig Nylander tillfälligt
upplät utrymme i sitt kontor på Hedåsgatan 13.

Distriktets första karateklubb, Göteborgs
Karate Kai under ledning av Attila Meszaros,
invaldes i Göteborgs Judoförbund. GJF startar
detta året bingoverksamhet.
Den 1 april 1968 fick Göteborgs Judoförbund
överta från Göteborgs Stad en 600kvm stor
träningslokal på Andra Långgatan 48,
samtidigt återuthyrdes hela anläggningen till
Göteborgs Jk då förbundet inte hade egna
medel eller inkomster nog att kunna förvalta
och administrativt kunna sköta en sådan
verksamhet.
Domarutbildningen börjar i distriktet.
Den 15 augusti 1968 anställdes Rolf Nilsson/Kvicklund GJK, som heltidsanställd
konsulent.
Under verksamhetsåret gästades distriktet av
Willem Ruska, Dr Opa Schütte, Viktor
Pauletta samtliga från Holland samt OS 2:an
från Tokyo,Wolfgang Hoffman Tyskland,
Mahito Ohgo och VM 1:an -67, Eiji Maruki,
båda från Japan. Samtliga dessa agerade som
tränare vid olika tillfällen.

GJF:s kansli på Södra Vägen 1B

Den 1 april 1969 flyttade GJF in i egna lokaler på
3:e våningen i Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
(GDIF) centralkansli på Södra Vägen 1 B.
Medlemsavgiften fastställdes under det
verksamhetsåret till 2 kr per medlem och år.
Skoljudon bedrevs både i skolorna och i
klubblokalerna, med i snitt 170 st. elever per
termin. Man börjar även vinterlovsverksamheten
för lediga ungdomar i GJF:s och olika klubbars
regi. Under våren -69 erhöll Rinus Elzer GJK och
Karl Wöst Jk Budo, då som första judokas i
Sverige, internationell domarlicens.
GJF inköpte en 50 kvm judomatta till
verksamheten. Rinus Elzer lämnar Göteborg och
flyttar tillbaka till Holland.

Wolfgang Hoffman, Rinus Elzer och Mahito Ohgo
Håller träningsläger för distriktets judokas.
Foto: Kurt Durewall

I Helsingborg vinner Walter Pielage årets SM
i -80 kg, nu tävlandes för Jk Budo.

Jk Budo vinner vandringspriset Collco Cup 1969 före
Göteborgs Jk. Foto: Kurt Durewall
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Vid SM i Uppsala vinner Walter Pielage, Jk
Budo sin tredje raka SM-titel i -80 kg. Istvan
Hambalek, Jk Shiai segrar i -63 kg och Leif
Abelsson Jk Budo vinner +93 kg

1969/1970 FÖRSTA LAG SM OCH
NM ARRANGERAS

Ny distriktsförbundsordförande för året blev
Sven-Olof Sundberg från GBG:s Polisens
Judosektion, den tredje i ordningen.
Skol DM i judo arrangeras för första gången
den 6 december 1969, och fritt valt arbete för
skolorna sätter igång.
Under sommaren -69 arrangeras ett stort
internationellt träningsläger i Lerum ihop med
övriga japanska kampidrotter. Det är Kurt
Durewall som håller i alla trådarna som
organisatör.

Göteborgs Jk blir första klubben att vinna lag SM.
I Valhalla den 5 oktober 1969.

I laget ingick:
• Lättvikt -63 kg Lennart Adamsson,
• Weltervikt -70 kg Sven-Åke Antelid,
• Mellanvikt -80 kg Conny Pettersson,
• Lätt tungvikt -93 kg Claes Hall och
• Tungvikt +93 kg Tommy Löf.
Dagen innan, hade Internationella öppna SM
arrangerats. Segrare i slutna klassen (för enbart
svenska medborgare), Tommy Löf GJK och i den
öppna klassen (för alla nationaliteter) Walter
Pielage Jk Budo.

Inför ett judopass på sommarlägret i Lerum 1969.
Foto: Kurt Durewall

I samband med Slottsskogens dag den
19 september -69 gjordes en bejublad
uppvisning i Judo .
Söndagen den 5 oktober -69 utkämpades för
första gången i Sverige lag SM i judo. Nio
deltagande lag kom till start i Valhalla
Sporthall. Göteborgs Jk besegrade i finalen
Uppsala Studenter och blev historiens första
segrande klubb i lag SM sammanhang.

Prispallen på Öppna SM -69, fr.v. 3:or Bengt Torstensson
och Tommy Löf, 2:a Ton Geels och 1:a Walter Pielage.
Foto: Kurt Durewall

Som ett led inför kommande Europamästerskapen
i judo som hade beslutats skulle gå i Göteborg
1971, arrangeras Nordiska Mästerskapen för
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herrar i Valhalla den 25-26 april 1970. 4 NM
titlar erövrades av Göteborgare. Istvan
Hambalek -63 kg, Walter Pielage -80 kg,
Claes Hall -93 kg och Tommy Löf +93 kg.

Klubbantalet är nu 10 st. (7 judo, 2 karate och 1
aikidoklubb) med c:a 750 medlemmar.
Vejlelägren i judo för ungdomar startar.

Invigning av Europamästerskapen den 25/5 1971 i
Frölundaborg Foto: Kurt Durewall

Svenska laget vid invigningen av NM 1970. Främst i
ledet Istvan Hambalek. Walter Pielage, L-E Bengtsson
Claes Hall står som 5, 6, 7, och Tommy Löf står sist i
ledet. Foto: Kurt Durewall

Vid senior SM i Lund 1970 blir det tre
klassegrar till Göteborg;
Istvan Hambalek, Jk Shiai guld i lättvikt,
Walter Pielage Jk Budo guld i mellanvikt och
Tommy Löf Göteborgs Jk guld i lätt tungvikt.

1970/1971 NAMNÄNDRING AV
FÖRBUNDET OCH EM

Den 20-23 maj -71 i samband med Göteborgs
stads 350-års jubileum arrangeras Europamästerskapen i judo, individuellt och i lag. Det
blir ett publikt och ekonomiskt fiasko men ger
samtidigt god PR åt judosporten. Tävlingarna som
planerats att gå i det nybyggda Scandinavium som
man tyvärr inte hinner färdigställa i tid, hålls i
stället i Frölundaborg som gästas av hela
Europaeliten. Flera prominenta gäster från bl.a.
Japan (Kaminaga) övervakar Europas framfart på
judomattorna. Rune Berndtsson Dala Jk och S-A
Bäckström GJK sitter med i EM:s organisationskommitté från Göteborg. Alla klubbarna blir på
något sätt involverade i EM arrangemanget.

Göteborgs Judoförbunds namn ändras 1970
till Göteborgs Budoförbund i enlighet med
huvudförbundet i Stockholm. Detta p.g.a. av
övriga japanska kampidrotters allt starkare
inflytande i förbundet. Inom GJF inväljs
karate och aikido.
Vid årsmötet 1970 blir Stig Nylander återigen
vald till ordförande i distriktet.
Dala Jk under ledning av Rune Berndtsson och
Owe Lindholm samt Volvo Jk under ledning
av Mikael Zvorc blir invalda och
Jk Shiai begär utträde ur förbundet detta året.

Fransmannen Mounier vinner på ippon mot Pitchelauri från
Sovjet och erövrar sin första EM titel i -63 kg vid EM i
Göteborg 1971.Foto:GP

Mikael Zvork, ledareVolvo Jk.

Göteborg Stad köper in riktiga japanska
judotatamis att användas till EM tävlingarna.
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Matta som sedan läggs ut som tränings
underlag på några klubbar i distriktet.
Peter Millon, Jk budo blir den förste junioren
från distriktet att deltaga i ett Junior EM (mars
-71 i Neapel). SM går detta året i Mölndal och
Walter Pielage tar här sitt femte raka SM guld.
Även Claes Hall och Tommy Löf blir SM
segrare detta året.

GJK vinner lagtävlingen i Collco cup och
introducerar 1972 en ny ungdomstävling; Judits
Pokal.

1971/1972
UTAN KONSULENT

Rolf Kvicklund slutar sin tjänst som
konsulent i slutet av -71. Det kom att bli ett
magert år för förbundet. Då ingen konsulent
fanns låg större delen av verksamheten,
särskilt ungdomsverksamheten, nere.
Vid det ordinarie årsmötet kunde val av nya
styrelseledamöter ej förrättas då kandidater
saknades. Ett extra årsmöte fick utlysas innan
styrelse kunde väljas. För att försöka lösa
förbundets dåliga ekonomi anordnades LottoMatic lotterier.
I oktober -71 blir JK Budo den andra
Göteborgs klubb som lyckas bli svenska
mästare i lag. Budo tar storslam genom att
med sitt andra lag även lägga beslag på
silvermedaljen.

Göteborgs Jk vinner vandringspriset Collco
Cup 1971 före Jk Budo Foto: Dick D. Johansson

Helsingborg är platsen för årets SM och det blir
Tommy Löf, som vinner sin tredje raka SM-titel,
och Hans Lindström båda GJK, som bärgar hem
var sitt SM-guld till distriktet.

1972/1973
SEKTIONSINDELNING

Vid årsmötet -72 beslutades att representanter
från aikido, judo och karate skulle ingå som
ledamöter i förbundets styrelse. I november 1972
anställs Tomas Granlund, från scoutrörelsen,till
den vakanta konsulenttjänsten.

Jk Budo segrare i Lag SM 1971. Foto: Kurt Durewall

I det segrandelaget ingick:
• Lättvikt -63 kg Istvan Hambalek
• Weltervikt -70 kg P-O Bengtsson
• Mellanvikt -80 kg Walter Pielage
• Lätt tungvikt -93 kg Bengt Torstenson
• Tungvikt +93 kg Björn Engberg.

18 november -72 arrangeras i Valhalla
Internationella SM, Lag SM vinns åter av GJK
som återigen besegrar Lugi i finalen.
Judon håller i den så kallade Idrottsskolan i
samarbete med Fritidsförvaltningen fyra veckor
under sommaren -73 där c:a 300 ungdomar prövar
på och instrueras i judo.
Vid SM i Stockholm blir Conny Petersson GJK,
ende göteborgare att vinna SM
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1973/1974
FÖRSTA DAM SM

April 1974 hölls en dangradering till 3:e och 4:e

Som ett led i den ökade kursaktiviteten

dan i Jk Budos lokaler på Bältgatan. Som
examinatorer hade man inbjudit de välkända
holländarna Opa Schutte 7 dan och Ge Koning 6
dan för att bedöma och gradera till de högsta
graderna i Sverige. Karl Wöst, Walter Pielage och
Rolf Johansson var några av de som graderades
till 4 dan. De båda holländarna håller även ett två
dagars träningsläger.

utsågs detta år Karl Wöst till distriktets
utbildningsledare.

Wim Buchel håller domarkurs i GBG och förklarar en
regeltolkning för Stig Nylander, Rinus Elzer och Karl
Wöst. Foto: Kurt Durewall

Under våren -74 övertog Lars-Göran
Andersson från Göteborgs Aikidoklubb posten
som förbundskonsulent.
Sammanlagt fanns nu 17 st. budoklubbar med
1860 medlemmar i distriktet.
Den första Dam SM tävlingen arrangerades av
Göteborgs Jk den 9 mars -74 i GJK:s lokaler i
Masthugget. 43 st. damer fanns med i
startfältet. Inger Karlsson i +68 kg från Dala
Jk blir distriktets första dam att vinna SM
titel.

Ge Koning demostrerar teknik vid läger på Jk Budo.
Foto: Kurt Durewall

Leif Karlsson möter ”Svarta Masken” i en match
i catch-as catch-can i Scandinavium.

1974/1975
DET HAR NU GÅTT 10 ÅR

Detta verksamhetsår kan man läsa i

Tre nya 4:e Dan vid Dangradering för Opa Schutte och
Ge Koning -74. Foto: Kurt Durewall

verksamhetsberättelsen ”Det är med
tillfredställelse vi kan konstatera att
lotteriverksamheten fungerar på önskvärt sätt och
att förbundets ekonomiska situation synes numera
tillfredställande”. Kansliet flyttar en trappa ner i
samma hus för att ge GDIF större plats.
Kursaktiviteten fortsätter att öka. Det organiseras
domarkurser och katakurser i Judo.
Tre nya föreningar inväljs, Frölunda Jk som leds
av Rune Berntsson och John Halland, Partille Jk
under ledning av Tomas Johannesson samt
Lindome Jk ledd av Anita och Josef Schaller.
Efter de första 10 årens verksamhet finns det
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sammanlagt 12 judokubbar, 5 karateklubbar
och 1 aikidoklubb.
Medlemsantalet är 1.843 medlemmar,
9 föreningar tränar i egna lokaler.
Flera av judoklubbarna hyr delar av den
judomatta som inköptes av Fritidsnämnden
1971 till EM.
Niklas Kristensson GJK, vinner både J-SM
och senior SM i Lättvikt. GJK tar hem lag SM
titeln för 5:e året.

1975/1976
FÖRBUNDSTRÄNARE I JUDO

På förslag från GJK har en tjänst som
förbundstränare inrättats, Tony McConnel
från England tillträdde tjänsten från den 1
september -76, som distriktstränare i judo.
NM i judo arrangeras i Valhalla 16-17 april
1976.

Lars-Göran Andersson, slutar sin tjänst som
konsulent i juni -77. Förbundet får tillstånd att
börja med bingospel.

1977/1978
NY KONSULENT

I januari -78 bildas Västra zondomarkommittén
som skall ha hand om samtliga domarfrågor för
västra Zonen. En styrelse med Owe Lindholm,
S-A Bäckström och Stig Linder sköter det mesta
inom VZDK.
Distriktstränaren Ryszard Kutek tvingas återvända
hem efter 7 månaders anställning. Någon
efterträdare kunde ej hittas.
Under sommaren -77 tillträder Claudio Reggiani
SKF Jk posten som förbundets konsulent.
Susanne Hjortsberg Frölunda Jk blir första flickan
från distriktet att vinna flick SM.
GJK deltar i oktober -77 i den första Europacupen
för klubblag i judo. Tävlingen går i Schweiz och
man förlorar mot Nippon Zürich.


Tony Mc Connell GBF:s
förbundstränare under
hösten -76.
Foto: Kurt Durewall

Ryszard Kutek GBF:s
förbundstränare under
Vår / höst -77.
Foto:Dick D. Johansson

1976/1977
SOMMARLÄGREN ÅTERUPPTAS

Klubbarna enas om att anställa en ny
distriktstränare då Mc Connell återvänt till
England. Ny förbundstränare för distriktet blir
Ryszard Kutek från Gdansk, Polen.
Ungdomslägren i Vejle, Danmark återupptas.
Individuella SM arrangeras av GJK i mars -77.
Utbildningen fortsätter att öka, 10 kurser hålls
under året. En ungdomspropagandatävling i
judo hålls under våren -77.

GJK:s Europacuplag i Zürich hösten 1977.
Foto: Dick D. Johansson

1978/1979
FÖRBUNDET ÄR NU 15 ÅR

Inom förbundet fanns efter 15 års verksamhet
sammanlagt 24 föreningar (2 aikido, 13 judo,
7 ju-jutsu och 8 karateklubbar) med 2.239
medlemmar anslutna.
1979 startade förbundet landets första judotävling
i serieform för ungdomslag ”Göteborgs
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Budoförbunds ungdomsserie för lag”. 8
klubbar ställde upp och segrare blev
Kungsbackas Jk:s duktiga ungdomar.
Hjällbo Jk och Mölndals Jk inväljs i förbundet

Fritidsförvaltningen inköper en stor judomatta på
670 m2 att användas inom distriktet vid tävlingar
och träningsläger.
Flickorna får egna tävlingar i Judits pokal och 70iaden

S.I.A verksamheten i skolorna startar och flera
skolor ser till att skolungdomarna anmäler sitt
intresse till judoträningen i skolans regi.
Länsstyrelsen beslutar att idrottsförbund ej får
spela bingo.

Olle Edeklev håller katakurs i GJK:s dojo. Stående
längst t.h. Dick D. Johansson GJK och Dan Åkerberg Jk
Ki. Foto: Kurt Durewall

En trelandskamp mellan England –Sverige och
DDR arrangeras i Kungälvs Sporthall.
Gemensamt träningsläger hölls i GJK:s dojo.
Deltagare från 7 olika judoklubbar från distriktet vid
Vejlelägret, augusti 1979 med tränaren Claudio Reggiani.
Foto: från Claudio Reggiani

1980/1981 EN FÖRSTA SPRICKA
MELLAN BUDOGRENARNA
Match mellan England och Sverige under trelandskampen i Kungälvs Idrottshall 1978.
Foto: Kurt Durewall

Våren -79 startade 70-iaden tävlingarna inom
judon. Tävling där man först kvalificerade sig
genom distriktstävlingar sedan
regionstävlingar och avslutades i augusti
månad med rikstävling.

1979/1980
NY ORDFÖRANDE

Efter flera år som ordförande i Göteborgs
Budoförbund avsade sig Stig Nylander nu med
i Göteborgs Aikidoklubb uppdraget. Till ny
ordförande valdes John Halland Frölunda Jk.

Höstens årsmöte befanns vara det dittills mest
välbesökta årsmötet i förbundets historia och hade
samlat 22 förenings representanter. En första
schism mellan budogrenarna startade detta året
när karate och aikido försökte med en kupp mot
judon vid årsmötet. Kupp som dock kvävdes då
alla karateklubbar inte var överens om att säga
upp konsulenttjänsten.
Uppvisning görs i januari -81 av GJK i
Lisebergshallen.
De första göteborgarna i ett OS blir Conny
Pettersson som coach och S-A Bäckström som
manager, båda från GJK, som deltager i den
svenska truppen i Moskva OS.
GJK gjorde rent hus i lag SM sammanhang där
damerna vann sitt första lag SM och herrarna
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vann för 10:e gången på 12 år, GJK:s andra
lag blev 2:a. Inom judon blåste en
domarkonflikt upp
vilken innebar bl.a. att VZDK upplöstes.
I maj -81 erövrades den första EM medaljen
av en Göteborgs judoka, Agneta Andersson
från GJK delade ena bronsplatsen vid EM för
damer i Madrid.

70-iadendeltagare efter en regionstävling i Stenungsund
1981. Foto: GP

Agneta Andersson med Göteborgs första EM medalj
i judo. Foto: Dick D.Johansson

Utbildningsverksamheten har problem med att
många kurser tvingas ställas in p.g.a. för få
anmälningar.
Hönö Jk med Rolf Edvardsson bildas.

Niklas Kristensson GJK blir 7.a vid -81 års VM i
Maastricht. GJK får äntligen en hemma- match i
Europacupen för klubblag där man i Valhalla
möter jugoslaviska Zeljenicar och förlorar knappt
med 2-3.
Kodokan Judon fyller 100 år. För att uppmärksamma detta tar GJF fram en poststämpel som
trycks på varje brev som skickas från Göteborgs
Distrikts Idrottsförbund under hela 1982.
På domarsidan erhåller Karl Wöst JKB Sveriges
första IJF-A licens.
Vid ett möte med Fritidsförvaltningen 14 januari
-82 bestämdes att från förbundets sida granska
nyetableringen av klubbar hårdare. Sektionerna
skall svara för den tekniska bedömningen och
Fritid för den administrativa delen.
GJF:s judosektion startade i mars landets första
ungdomsturnering med internationellt deltagande
för pojkar 14-17 år. 6 länder deltog.

1981/1982
JUDON FYLLER 100 ÅR

Kansliet erbjuder beredskapstjänster till
lämpliga sökande vars arbete delas mellan
GBF:s kansli och moderklubben.
Förbundet har 33 anslutna klubbar med
sammanlagt 2.836 medlemmar.
I 70-iadens judotävlingars riksfinal blir
Göteborg landets bästa distrikt genom att
erövra 6 guld, 2 silver och 1 brons.

Internationella Göteborgs Turneringen i Valhalla A-hall.
Foto: Kurt Durewall

Judons ungdomsläger flyttades till Stenungsund.
Vid nytt möte med fritidsförvaltningen beslutades
att den av kommunen inköpta mattan skall
förläggas till Valhalla Sporthall och användas
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inom kommunen av GBF.s föreningar vid
arrangerandet av större läger, tävlingar samt
uppvisningar.
Luis Munoz startar Lerums Jk som inväljes i
GJF.

1982/1983 FÖRSÖK TILL
SAMTRÄNINGAR ÅTERUPPTAS

GJF:s sände flickor och damer till en
internationell tävling i Väst Tyskland där flera
av distriktets damer erövrade medaljer.
Distriktet deltog även med ett blandat
pojk/junior lag vid en internationell lagtävling
i Amersfoort, Holland. Göteborgslaget som
leddes av Rinus Elzer och John Halland
slutade på första plats.
Susanne Hjortsberg GJK, blir den första
damen i distriktet att deltaga vid judo VM för
damer som går i Paris i december månad.
Karl Wöst blir den första svenska domaren att
döma en VM tävling när han i december uttas
att döma dam VM i Paris.
För att försöka öka samarbetet mellan
judoklubbarna återstartades i februari en
gemensam distriktsträning med olika
instruktörer. Tyvärr blev det endast ett fåtal
medlemmar från enstaka klubbar som deltog
under våren, och därför beslöts det att lägga
ned försöket till distriktsträning.

En utställning i Informationscentralen samt en
skyltkampanj på Göteborgs Spårvägar
genomfördes under två veckors tid och förbundet
deltog även vid ”Kvinnor kan” mässan i
Göteborg.
OS-, VM- och EM medaljören Antony Zajkovski
från Polen anlitas som tränare av GJK.
-7o-iaden tävlingarna läggs ner av
Riksidrottsförbundet.
Internationella Göteborgs turneringen för 14 -18
åringar blir tre år och har vuxit ut till en
stortävling med 200 deltagare och tävlande från 8
länder.
En Allsvenska för distriktslag genomförs med
final i Uppsala. Göteborgslaget slutar tvåa efter
Skåne.

1984/1985
OS DELTAGANDE OCH EM
MEDALJ

Frölunda Jk flyttar till Välen området och
bygger ny judoanläggning som står klart
november -84. Invigning av lokalerna görs genom
ett träningsläger för distriktet tillsammans med
japanska judokas från Akita Universitetet.

GBF:s lagserie för seniorer kör igång med 5 st.
deltagande lag och ser Göteborgs Jk besegra
Sakura Jk i finalen.

1983/1984
DISTRIKTSFÖRBUNDET 20 ÅR

GJF:s 20:e verksamhetsår kan uppvisa 32
föreningar med rekord i medlemsantalet, 4.071
fördelade på 12 judoklubbar, 2 aikidoklubbar,
1 ju- jiutsu klubb, 16 karateklubbar samt 1
iaido-klubb.

Frölunda Jk:s drivande krafter 1984. Fr.v. Martin Pernheim,
Rune Berntsson och John Halland.
Foto: Kurt Durewall

Vid Olympiska Spelen i Los Angeles i augusti -84
deltager som distriktets förste tävlande judoka
Jörgen Häggqvist i -65 kg klassen, Dick
Johansson är med som manager, båda från
Göteborgs Jk.
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Karl Wöst Jk Budo agerar som domare vid OS
-84 och blir under året även invald i
Europeiska Judo Unionens domarkommitté

EJU:s examination till IJF-domarlicenser i Göteborg 1984.
Fr.v. S-A Bäckström, Johnny Kullenberg, Christer
Dahlström och Leif Karlsson.
Foto: Kurt Durewall

Karl Wöst dömer en OS match med suveräne Yasuhiro
Yamashita i Los Angeles 1984.

Som ett led i GJF:s 20-års firande, arrangeras
Scandinavian Open Championships i slutet av
november -84, till vilken judosektionen
inbjuder ett japanskt lag från Akita
Universitetet under ledning av förre VM ettan,
Sumio Endo. Japanerna är kvar i Göteborg en
vecka efter tävlingarna och håller träningar för
distriktet på Frölunda Jk samt GJK.

I maj månad -85, vid EM i norska Hamar blir
Jörgen Häggqvist distriktets förste manlige judoka
att erövra en EM medalj när han i bronsmatchen
besegrar på hantei, belgaren Johan Laats och blir
bronsmedaljör i -65 kg klassen.
Jk Kano bildas och leds av Jan Junggren.

Lotta Engquist Göteborgs mesta svenska mästarinna och
Jörgen Häggquist, bronsmedaljör vid EM 1985
Foto: Kurt Durewall

Fartfylld bild från Scandinavian Open Championships i
november 1984. Foto: Kurt Durewall

I samband med Scandinavian Open
Championships arrangerades av EJU en
examination till IJF-B licens i vilken S-A
Bäckström Göteborgs Jk och Leif Karlsson Jk
Budo, deltog.
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1985/1986
UNGDOMSSERIEN MED I TV
Mölndals Jk under ledning av Lars-Åke Johansson,
startar upp återkommande tävlingar i kata.
I samband med ungdomsseriens sjunde finalomgång i november -85 gör lilla sportspegeln ett
tio minuter långt reportage kring tävlingen där
man bl.a. intervjuar en mycket ung Helena
Olsson från GJK som en av de få flickor som
tävlade i ungdoms-serien.

Glädje vid nationell samling i FJK:s dojo efter beskedet
att RS tillstyrkt Svenskas Judosektionens ansökan om ett
separat judoförbund. Foto: Kurt Durewall

1987/1988
JUDON VÄLJER INTERIMSTYRELSE

Helena Olsson 10 år efter sitt TV-framträdande, vinner damSM-titeln i Stockholm 1997.
Foto: Dick D. Johansson

1986/1987
JUDON BLIR SEPARAT IDROTT

Vid Riksidrottsstämman -87 motionerar Svenska

En lördag i mitten av april -88 kallas distriktets
judoklubbar till ett konstituerande möte på
Frölunda Jk för att återbilda ett separat
Judoförbund.
Man väljer en interimstyrelse med John Halland
som ordförande och röstar för ett fortsatt
samarbete med budoarterna i distriktet för att kunna
behålla konsulenttjänsten.

1988/1989
JUDON LÄMNAR BUDOFÖRBUNDET

Budoförbundets judosektion om att judon återigen
skall få bli en separat idrott i RF familjen.
RS tillstyrker motionen att judon fr.o.m. kommande
illsammans med SJF:s landslagskommitté
verksamhetsår skall vara en egen idrott utanför
beslutas vid ett möte i Göteborg under våren att
Budoförbundet.
man skall ha distriktsträningar i fyra olika zoner
runt om i landet. Västra zonen håller sina träningar
Mölndals Jk återupptar traditionen att arrangera
fr.o.m. hösten -88 i Göteborgs Jk:s dojo under
större judotävlingar i gamla anrika Mölndals
ledning av Claudio Reggiani.
Idrottshus när man i september arrangerar junior
SM och ungdoms SM i december.
Årets internationella Göteborgsturnering går i slutet
Göteborgs Jk arrangerar i oktober månad lag
av maj och blir en succé med 16 deltagande länder
SM i nya Lisebergshallen.
bl.a. från Kanada och USA. USA som blir bästa

T

37

nation är mycket nöjda med arrangemang och
motstånd, önskar starta ett utbyte länderna emellan
och lovar att återkomma.
Ungdomslägret i Stenungsund samkörs detta året
som öppet ungdomslandslagsläger och samlar över
80 flickor och pojkar, därav även några norrmän.

1990/1991
DISTRIKTET 25 ÅR

Utan konsulent som gör det vardagliga jobbet

Fr.o.m. 1 juli 1988 är judon återigen ett separat
Idrottsförbund enligt föregående års beslut vid
Riksidrottsförbundets riksstämma.
För distriktets del innebär delningen att man måste
ta ställning till hur man vill ha det i Göteborg i
framtiden. Judon och ju-jutsun föreslår ett fortsatt
samarbete med övriga budoarter i distriktet och att
man behåller konsulenttjänsten tillsammans. Dock
är det återigen personer inom aikido och karate som
ser chansen till maktövertag och startar en motkampanj.
På det farsartade årsmötet i september -88 går judon,
trots röstmajoritet, med på att upphöra samarbetet
med övriga budoarter i distriktet och dela på
distriktsförbundet. Aikidon och karaten som i slutet
av 60-talet välkomnades till dåvarande Judoförbund
tackade nu genom att säga upp den mångåriga
konsulenttjänsten samt vägra dela med sig av
befintligt kapital som judon varit med om att bygga
upp och tvingade judon att börja om distriktsverksamheten från början utan en krona på banken.
I mars -89 flyttar judon ut från Idrottens Hus, ett
temporärt kansli upprättas på Frölunda Jk.
Junior SM arrangeras av GJK i september.
SM går detta året i Kristianstad och Charlotte
Engquist och Jörgen Häggquist, båda GJK vinner
båda sitt femte individuella SM guld.

blir styrelsens arbete tyngre och mycket av
ordinarie verksamheten låg nere.
Dock försöker man genom ideella krafter att
genomföra ungdomsserien, Stenungssundslägren,
samträningarna samt Internationella Göteborgs
Turneringen.
Göteborgs Jk startar en insamling av
judodräkter till Angola och åker på goodwill resa
till Benguela där Johan Thörsman och Jörgen
Häggquist blir Angolanska mästare.
Förbundet har nu varit verksamt i 25 år och
klubbantalet är 11 st.

1991/1992
GJF BESÖKER USA

I november -91 tar GJK över arrangerandet av
Swedish Judo Open för seniorer som Lund
arrangerat de senaste 14 åren. Dock bestäms det att
arrangera tävlingen endast vartannat år. En mycket
stark startfält på herrsidan gör upp om medaljerna.
16 länder deltog
Som ett led i träningsutbytet med USA åker i
augusti månad ett blandat junior/ungdomslag
från distriktet med ungdomar från 5 av distriktets
klubbar till Miami för att deltaga på US Open
för juniorer. En mycket framgångsrikt
deltagande där ungdomarna erövrar 1 guld,
1 silver, 2 bronsmedaljer och en 5:e plats.

1989/1990
EN NY ORDFÖRANDE

Efter en period på tio år avsäger sig John
Halland uppdraget som ordförande för Göteborgs
distrikt, och vid årsmötet -90 väljs Denny Olofsson
från Lindome Jk till ny ordförande för Göteborgs
Judoförbund, den sjätte i ordningen. John Halland
väljs till vice ordförande.
Kanslilokal hyrs in hos Göteborgs Distrikts
Idrottsförbund som flyttat sina lokaler till Anders
Perssons gatan i Gårda.
Landvetter Jk bildas, först som sektion i
Lindome Jk men går snart över i egen regi.
GJK arrangerar Lag SM i Valhalla

Laget som var på tävling och läger på US Open för juniorer i
Miami, augusti 1991.Fr. v. Alexander, Kenny, Pontus, John,
Claudio, Mårten, Roger, Martina och Mattias.
Foto: J.Halland
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1992/1993
OS DELTAGANDE PÅ NYTT

I juli månad går årets Olympiska Spel i Barcelona.
Från distriktet är det åter Jörgen Häggquist som
efter 8 år återigen blir uttagen, av SOK till OSturneringen och i samma viktklass som 1984,
-65 kg! Dick Johansson är med som ledare i sitt
tredje olympiska spel.
I augusti åker ett distriktslag på 12 personer från
6 föreningar till träningsläger och tävling i
Honolulu på Hawaii med en inbjudan från USA.

Laget som var på läger och tävling på Hawaii, augusti 1992.
Fr. v. Karin Bäfver, Martina Eriksson, Kristian Samuelsson,
Johan Thörsman,,Peter Tedeholm, Claudio, Truls.
Knästående fr.v. Tobias Frygner, Tomas Kjellberg, Jonas
Hallberg.Saknas på bilden, Kenny Kling och Roger
Svedberg. Foto: Kenny Kling

Den 4 - 5 juni 1995 avhölls den fjortonde
Internationella Göteborgsturneringen med 325
deltagare från över tio nationer.
För första gången deltog även flickor i turneringen
och detta mottogs mycket positivt från de utländska
lagen.
Distriktets första flicka att placera
sig på Göteborgsturneringen blev Jenny Warner,
Sakura Jk genom att komma 3:a i-52 kg klassen.

Jenny Warner Sakura JK. Första flickan från distriktet
att stå på pallen på Gbg:s turneringen (-52kg)
Foto: Ann Reggiani

Peter Martin håller i distriktsträning för
ungdomar vid fyra tillfällen under året, med
hjälp av Kenny Kling.

1993/1994

Från detta verksamhetsåret har tyvärr inga
underlag lyckats spåras, och man tvingas därför
att lämna detta året blankt, dock arrangerar GJF
detta året Lag SM och U-SM

1994/1995 FLICKORNA
IN PÅ GÖTEBORGSTURNERINGEN

GJF består nu av 12 klubbar, 6 st. i Göteborg
och 6 st. i kranskommunerna. Medlemstalet är
2 066 st.
Ann Reggiani anställdes den 1 april som lönebidragsanställd på halvtid som konsulent på
kansliet.

1995/1996
GJF ÄNDRAR VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret har genom åren löpt från
1 juli – 30 juni. Detta året löper verksamhetsåret
från 1 juli 1995 till 31 december 1996. På årsmötet
beslutas att i fortsättningen kommer
verksamhetsåret att följa kalenderåret.
Ett planeringsmöte avhölls under en dag på
Sävelångens konferenscenter i Floda.
Distriktet är detta år välrepresenterat i andra
organisationer:
Karl Wöst Jk Budo- ledamot i EJU:s
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Domarkommission, samt tekninsk rådgivare i
SJF:s Riksdomarkommitté.
Claudio Reggiani GJK /Sakura - tränare för
landslaget, zontränare västra zonen,
sportsdirector i SJF.
Martin Pernheim Frölunda Jk - ledamot i SJF:s
styrelse t.o.m årsmötet -96.
John Halland - ledamot i valberedningen SISU
Göteborg, samt ledamot i kommittén för
handikappjudo inom SJF fr.o.m. nov-96
Peter Martin Jk Budo - Ledamot i SJF:s
Riksgraderingskommité fr.o.m.okt-96
Dick D. Johansson GJK- manager för landslaget.
Samt ledamot i SJF:s styrelse t.o.m. årsmöte-96 där
han valdes till ordförande.
Tony Olsson - ordförande i SJF:s
Riksgraderingskommitté fr.o.m. dec-95
Bea Jagefeltd Mölndals Jk- suppleant i kommittén
för handikappjudo fr.o.m. nov-96
Den 1 - 2 juni 1996 avhölls den femtonde
Internationella Göteborgsturneringen med 300
deltagare från över tio nationer
Distriktsmästerskapet 1996, seniorer tävlade på
GJK och ungdomar på FJK.
GJF anordnar resa till Limfjord Cup i Danmark den
6-7 april -96 med ca.30 deltagare från 6 klubbar.
Detta året arrangeras flera kurser
- 95 Steg 2 instruktörskurs hos FJK.
- 95 Domaraspirantkurser, där det lades in en gul
och orangebältestävling som aspiranterna fick agera
domare vid.
- 96 Steg 1 instruktörskurs hos FJK
- 96 Fortbildning instruktörer, där domarregler, nya
tävlingstekniker och HLR gicks igenom. Med hjälp
av Karl Wöst, Claudio Reggiani samt 2 instruktörer
från Röda korset
- 96 Handikappinstruktörskurs
- 96 Kata kurs Goshin Jutsu på FJK med instruktör
John Ritchie 4 Dan från England.
Vid ungdoms DM -96 examinerades 7 st. nya
domare.
Leif Karlsson Budo erhåller 5 Dan och Dick D.
Johansson efterträder Pierre Schori som ordförande
i Svenska Judoförbundet vid årsmötet i september.
GJF arrangerar i mars Junior SM, Öpnna SM samt
veteran SM. I november är det dags att arrangera
Swedish Open.

Kataläger med John Ritchie från England i Frölundas dojo.
Foto: Hans Hagström

GJF består detta året av 10 klubbar, 6 st. i
Göteborg och 4 st. i kranskommunerna.
Fördelning enligt följande:
• 1417 st. medlemmar från Göteborgs
kommun
• 70 st. medlemmar från Älvsborgs län.
• 377 st. medlemmar från Bohuslandstinget
Claudio Reggiani blir ledare och coach vid OS i
Atlanta.
Håkan Olausson Göteborgs JK erhöll en friplats till
Atlanta OS från internationella Judo Federationen
(IJF) och Internationella Olympiska Kommittén
(IOK), men p.g.a. byråkratiska förvecklingar fick
han slutligen ej deltaga !

1997
FLERA BESÖK FRÅN UTLANDET

Årets styrelsesammansättning inom GJF ser ut
som följer:
Ordförande:
V. Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Suppleanter:

John Halland
FJK
Peter Martin
FJK
Hans Hagström Lerum
Martin Pernheim FJK
Bodil Eriksson GJK
Bengt Josefsson Landvetter.
Martina Ericsson Lindome
Jonas Andersson Sakura
Hanna Terning GJK

Distriktet deltager med ett flicklag vid Öppna
Belgiska den 21-24 mars med Martina Ericsson
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från Lindome som medföljande ledare.

GJK Nästföljande helg 5-6 juli höll Mick Leigh
även en välbesökt Elittränarkurs.

Claudio Reggiani blir i januari graderad till 6:e dan.
En ny judomatta på c:a 450 m2 införskaffas till
kommunen. Mattan förvaras i Valhalla sporthall.

GJF arrangerar junior-, veteran samt öppna SM i
Valhalla.

SWOP arrangeras i slutet av november för fjärde
gången i Göteborg.
Alexander Iatskievich , bl.a. OS medaljör från
Moskva -80, ursprungligen från Litauen och
populär landslagscoach för Belgien inbjuds till
Göteborg och håller i träningar under en veckas
tid. Avslutar med ett seminarium för elittränare
under avslutande helg.

Claudio Reggiani visar Goshinjutsu-no-kata med
Tony Olsson som uke, i samband med Junior SM.
Foto: Hans Hagström

Lördagen den 12 maj anordnades kurs med Senta
Yamada som hade med sig John Waite 5.e Dan
Judo och Adrian Tyndale 1:a Dan Judo, båda
elever till Yamada. Det var en välbesökt och
väldigt uppskattad kurs.

1998
MÅNGA ARRANGEMANG

GJF arrangerar detta året i april individuella SM
samt i december Lag- och ungdoms SM.
För 17:e året i rad arrangeras Internationella
Göteborgs turneringen.
Det arrangeras även instruktörsutbildningar samt
ungdomsläger med Kenny Kling som tränare.
John Halland och Karl Wöst tilldelas SJF:s
högsta förtjänstmedalj vid senior SM.
Peter Martin tilldelas 6:e Dan vid lag SM i
december.

Senta Yamada John Waite och Peter Martin på Kata
kurs i Frölunda Judoklubb
Foto: Hans Hagström

Sista helgen i juni och första helgen i juli
arrangerades två kurser på Frölunda Jk med
Michael Leigh 7:e Dan, British Judo
Association.
28-29 juni hölls Kata-kurs med
Kodokan Go-Shin-Jutsu och Itsutsu-no-kata,
vilken demonstrerar Dr .Jigoro Kano's fem
principer hämtade från naturen och dess krafter.
Följande vecka gästades distriktsträningen på

Peter Martin och Wolfgang Biedron erhåller 6:e dan vid
Lag SM i Göteborg i december -98.
Foto: Hans Hagström
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juni. Gästinstruktör var Willem Wisser f.d. förbunds
tränare i Holland och en av tränarna i Olympic
Solidarity programmet som organiseras och
finansieras genom Internationella Olympiska
Kommittén.
John Halland och Claudio Reggiani deltar i en
utbildning arrangerad av Utbildningsnämnden i
Göteborg, för kvalitetssäkring av betygsättning av
elever som har Judo som tillval på gymnasiet.
Inbrott äger rum på GJF:s kansli under en helg där
bla. all datautrustning stals
GJF startar en egen hemsida på Internet

December 1998.Dubbla lag SM guld till både herr- och
damlaget på hemmaplan. Foto: Tero Kupiainen

1999
BRA SAMARBETE MED
EUROPEISKA JUDO UNIONEN (EJU)

2000
NYTT MILLENNIUM

Göteborgsturneringen inne på sitt 18:e år har

Inför det nya millenniet har distriktet 10 st.

under året efter hårt internationellt arbete godkänts
av EJU att från kommande år bli en A-turnering,
och är nu en av de åtta största juniorturneringar i
Europa.

judoklubbar, 6 st. inom Göteborgskommun och
4 st. i kranskommunerna.
1. Frölunda Judoklubb
2. Göteborgs Judoklubb
3. Hönö Judoklubb
4. Judoklubben Budo
5. Judoklubben Kano
6. Judoklubben Ki
7. Landvetter Judoklubb
8. Lerums Judoklubb
9. Lindome Judoklubb
10. Mölndals Judoklubb
11. Sakura Judoklubb
Medlemsantalet är totalt 1 783 st. medlemmar.
Två ungdomslag ett pojk- och ett flicklag från
distriktet deltog i inofficiella SM i Lindesberg,
med Johan Thörsman som ansvarig ledare.
Flickorna kom på tredje plats.

Tävlings sekretariatet på Internationella Göteborgsturneringen
Foto: Ann Reggiani

GJF var i november medarrangörer till Swedish
Open där ny ”pussel” matta från Italien med
blåfärgad skyddszon provades. Tävlingarna
besöktes av EJU:s President Frans Hoegendijk som
gästade Sverige för första gången.

En nybörjartävling i samband med en
domaraspirantkurs arrangerades på Frölunda
Judoklubb

Ett Coachseminarium för elittränare arrangerades i
samarbete med Europeiska Judo Unionen den 18-20
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Under nya millennium året har GJF:s styrelse
följande sammansättning:

Ett läger i samarbete med SJF:s handikappsektion
arrangerades i juni på Frölunda Judoklubb.
Vid individuella SM i Borås tar judokas från
distriktet storslam. Hela 10 st. medaljer varav tre
guld hamnar i Göteborg, och Göteborgs Jk blir
bästa klubb på SM.

GJF:s styrelse 2000 från v. Claudio Reggiani, Sara Sundin,
Hans Hagström, Bengt Josefson, Karl Wöst, John Halland.
Foto: från Hans Hagström

Den gemensamma distriktsträningen är inne på sitt
12:e år och det är 19:e året i rad som den
Internationella Göteborgs Turneringen arrangeras.
Tävlingen som fr.o.m. nu är en stadig A-junior
turnering bjuder detta året in lag från USA och
Ryssland.
En ny matta som lånats från Italien användes under
tävlingen.
Ett träningsläger på tre dagar arrangerades efter
tävlingen med bl.a. deltagare från USA, Polen,
Ryssland, Finland samt Sverige.

2001
MOT NYA MÅL

Ett flertal utbildningar på distriktsnivå genomförs
detta året samt en dangraderings examen i
Frölundas dojo
Efter flera år startas en ny judoförening i distriktet,
Brännö Judo med Fritjof Thoen bland
initiativtagarna och med Walter Pielage och
Christian Berntsson som tränare.
Bidrag utgår återigen till två ungdomslag från
distriktet för deltagande vid inofficiella Lag RM i
Lindesberg.

I november arrangeras för sjätte gången Swedish
Judo Open i Göteborg. 20-talet länder deltager och
gemensamma träningar för hela distriktet hålls i
GJK:s dojo. Då ingen klubb vill ta på sig
arrangemanget av 2003 års Swedish Judo Open
beslutas att meddela SJF om att söka ny stad för
denna internationella turnering.
På Lag-SM som i år går i Storfors, deltager från
distriktet på herrsidan Göteborgs Jk, Lindome Jk
samt Jk Budo.
GJK kom detta år på bronsplats efter en mycket
spännande semifinalförlust mot Borås Jk med 3
vinster mot 4 förluster.

2002
DISTRIKTETS FÖRSTA
VÄRLDSMÄSTARE

Ingvar Krönander från GJK blir den förste judokan
från distriktet att vinna ett världsmästerskap när han
i juni vinner guld i -71kg klassen på veteran VM
som arrangeras i Londonderry på Nordirland.
Carlos Vales Alingsås/Sakura blir trea och Roger
Svedberg GJK 5:a.
Tony Olsson avgår som SJF:s ordförande i
Riksgraderingskommittén. Position som tas över av
Peter Martin Jk Budo.
För 22:a året i följd arrangerar GJF Internationella
Göteborgsturneringen och för 3:e året är det en EJU
A-juniorturnering.
En ny tävlingsform startas under hösten av Sakura
Jk med namnet Millenium Cup. Det är en årligen
återkommande lagtävling för mixade flick- och
pojklag för inbjudna klubblag.

Dick Johansson avgår som ordförande för SJF vid
Svenska Judoförbundets årsmöte i Farsta
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elitidrottsprogram. De första eleverna att skriva in
sig på det regionala elitjudoprogrammet är:
• Elda Riszk Jk Kano,
• Jerry Andersson Frölunda Jk
• Marcus Bortheiry Göteborgs Jk.
Eleverna erbjuds möjligheten att kombinera sina
studier och utveckla sina judokunskaper på
schemalagd skoltid samt ett slutbetyg i ämnet judo.
Denna träning bedrivs under ledning av Claudio
Reggiani.

Ingvar Krönader med VM guldet från Veteran VM
Foto: Dick D.Johansson

GJF arrangerar Lag SM och Ungdoms SM i
december månad. Göteborgs Judoklubb vinner för
andra gången dubbla lag SM guld till både damoch herrlaget. GJK:s herrar som i Lag SM
sammanhang håller rekord på vunna lag-SM titlar
tar här sitt 21:a lag SM seger och damerna tar sitt
tredje guld.
I det segrande damlaget 2002 ingick
• -52 kg Malin Nordin
• -57 kg Therese Råvik
• -63 kg Mery Sijecic
• +63kg Sandra Rodrigo/Blomquist
I det segrande herrlaget 2002 ingick
• -60 kg John Forselius
• -66 kg Sadiq Owoeye
• -73 kg Johan Thörsman
• -81 kg Alexander Reggiani
• -90 kg Daniel Oltegen
• -100kg Ola Bisjö
• +100kg Håkan Olausson

Marcus Bortheiry GJK , en av Göteborgs
Elitidrottsgymnasiets första judoelever.
Foto: Dick D.Johansson

GJK vinner återigen dubbelseger i lag SM med herr- och
damlaget vid lag SM tävlingarna i Göteborg i december 2002.
Inför höstterminen startar Elitidrott ”judo” sin första Foto: Dick D.Johansson

klass i ett samarbete med Katrinelundsgymnasiets
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Kata akademin startas i Landvetters Jk.
Återkommande kata träningar hålls i Peter Martins
regi.

2003
SLUTET PÅ EN EPOK ?

Vid möte med GJF beslutas att man ej kan
arrangera Internationella Göteborgs turneringen
p.g.a. att turneringen de senaste åren blivit alltför
dyr att arrangera. Förfrågan läggs på klubbarna men
det är ingen som vill överta ansvaret för
arrangerandet av detta Göteborgsarrangemang som i
22 år satt svensk judo på den internationella
judokartan. Beslut tas att för året lämna över Aturneringsarrangerandet till Borås.
Dan graderingar för Västra zonen hålls med Peter
Martin och Kalle Wöst som ansvariga examinatorer.
Under sommaren delar sig Jk Kano och en ny
judoförening bildas, Jk Jinkei som hyr in sig hos
Gamlestans Aikido Dojo. Jinkei inväljes i distriktet
under hösten.
Tre ungdoms samlingar hålls på våren för att samla
distriktets tävlingsintresserade ungdomar på tre
olika platser (Frölunda , Sakura och Göteborgs Jk)
med olika tränare

En ung Peter Martin i klubbmiljö, Budokwai
England, under tidig 60-tal. Foto: från Peter Martin

Vid individuella SM i Malmö tar judokas från
distriktet hela 9 st. medaljer varav tre guld hamnar i
Göteborg, och Göteborgs Jk blir ånyo bästa klubb
på SM.

Elitidrottsgymnasiet har vid höstterminens start
inför sitt tredje läsår 13 ungdomar (5 flickor och 8
pojkar) från 6 föreningar som studerar judo enligt
detta program.
3 st läser tredje året
etta jubileumsår består Göteborgs Judoförbund 5 st.läser andra året
5 st läser första året
av 11 judoföreningar, varav 7 st. är belägna i
Judoeleverna har under de första två åren haft
Göteborgs kommun och 4 st. i kranskommunerna.
följande placeringar:
Medlemstalet i hela distriktet är uppe i 2 429
• Ungdoms SM 1 guld, 1 silver, 2 brons
medlemmar.
• Junior SM 1 silver, 1 brons
Årsmöte har man detta året den 1 april. Det är ett
• Senior SM 1 brons , 1 5:e plats
välbesökt årsmöte med 9 närvarande föreningar som
• Junior SWOP 3 st silver,
väljer styrelse för 2004 enligt följande:
Ordförande:
John Halland , omval
Som ett led i förbundets 40-års jubileum ges
Vice ordförande: Claudio Reggiani, omval
Claudio Reggiani i uppdrag att framställa en
Kassör:
Martin Pernheim, omval
jubileumsskrift. Den 18 december hålls även en
Ledamöter:
Hampus Dahlquist Budo, omval
gemensam träning med efterföljande diskussionsDaniel Andreasson Lerum, nyval kväll med alla klubbars representanter. Den
Roger Svedberg GJK, nyval
planerade lagtävlingen för mixade lag mot Skåne,
Suppleanter:
Hans Hagström, omval
Stockholm och Västergötlands Judoförbund, tvingas
Linda Petterson Jinkei, nyval
man ställa in i sista stund p.g.a. ointresse från de
inbjudna distrikten.

2004
GJF 40 ÅR !

D
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Judoklubbarna i distriktet
kriminalvårdsanstalten. Men då detta inte
hjälpte för att täcka behovet, och då
intresset för en allt mer tävlingsinriktad
judo spred sig, krävdes en utökning av
verksamheten.
Därav bildades Jk Budo och Göteborgs Jk
som kom att bli distriktets ledande
föreningar. Flera andra klubbar skulle följa
efter. Speciellt under de tidiga åren leddes
föreningarna av riktiga judopionjärer med
ett gemensamt mål , att driva och utveckla
judon vidare.
Låt oss i en kort presentation titta på de
övriga judoföreningar som verkat i
distriktet samt vilka personer som ledde
dessa.

Landets första judoklubb, Judoklubben
Hie Gou, bildades i en källarlokal på
Arvid Lindmansgatan 22 ute på Hisingen
redan 1956.
Österrikaren Bruno Adler och från
Tyskland härstammande Karl Wöst var
grundarna.
Träningen skedde till en början på persiska
mattor som man la på varandra och
slutligen drog en presenning av segelduk
över. Verksamheten i denna källare växte
efter hand som dess rötter spreds, och
föreningen fick skaffa större lokaler och
flytten gick till Kronhusgatan.
Chalmers Jk bildades för studenterna på
högskolan och Härlanda Skogome Jk
bildades för vakterna på

Göteborgs distrikt har under åren haft 23 judoklubbar verksamma. 12 stycken föreningar
har upphört och kvar finns i november 2004, 11stycken verksamma judoföreningar.
Förening
Judoklubben Hie Gou
Chalmers Judoklubb
Härlanda Skogome Judoklubb
Gbg:s Polisens Judosektion
Judoklubben Budo
Göteborgs Judoklubb
Sakura Judoklubb/SKF
Judoklubben Shiai
Judoklubben Ki
Kungälvs Judoklubb
Dala Judoklubb
Volvo Judoklubb
Frölunda Judoklubb
Lindome Judoklubb
Partille Judoklubb
Hjällbo Judoklubb
Mölndals Judoklubb
Hönö Judoklubb
Lerums Judoklubb
Judoklubben Kano
Landvetter Judoklubb
Brännö Judo
Judoklubben Jinkei
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Bildad år
1956
1959
1960
1961
1961
1961
1964
1965
1965
1969
1970
1970
1974
1974
1974
1977
1978
1980
1981
1985
1990
2001
2003

upphört
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Göteborgs Polisens Idrotts Förenings
Judosektion

Göteborgs Polisens Idrottsförening.
hade bl.a. en brottningssektion som höll
till i gymnastiksalen på Falkgatans
polishus. Brottningen inom polisen i
Göteborg höll på att dö ut och man
beslöt att starta en judosektion som
bildades 1961. I början användes en
stor madrassliknande brottarmatta som
hissades upp på ena väggen genom en
vevanordning och senare blev de
Uppvisning i Polisens dojo på Falkgatan tidig 60-tal.
gummimattor med överdragen
Foto: Kurt Durewall
presenning. Man bedrev även
judoträning för polisen i den gamla
brandstationen på Bohusgatan, som
numera är rivet. Föreningen leddes
under början av 60-talet av bl.a. Erik
Ljungquist, Ronny Fingren och Agne
Tjust som var de energiska och
drivande krafterna. Man tog hjälp av
flera olika tränare från Judoklubbarna
Hie Gou, Budo samt Göteborgs Jk.
I polisens dojo på Falkgatan arrangeras
olika tävlingar, men även uppvisningar
och träningsläger för distriktets alla
klubbar arrangeras i lokalerna. Agne
Tjust tog över tränaransvaret de sista
Agne Tjust och Erik Ljungquist 1966.
Foto: från Agne Tjust
åren innan föreningen ”somnade in”
någon gång under 70-talet.
Judoklubben Budo

Den 1 oktober 1961 bildades Judoklubben
Budo. Initiativtagarna var Karl Wöst, Stig
Linder, Hans och Krister Norberg, Bo
Kärfstedt, Sven-Olof Rönnqvist, Robert
Bäckström, Knut Olsson, Dirk van Hoewijk,
och Rolf Johansson.
De första åren förlades träningarna i
gymnastiksalarna på Aschebergs- och
Landalaskolorna. Men 1963 fick man tag i
egna lokaler på Änggatan 5.
Under åren 1968 – 71 var JK Budo bland
landets bästa och framgångsrikaste klubbar
genom segrar i Collco Cup, Lag SM samt ett
antal individuella svenska mästerskapstitlar
genom främst Walter Pielage, Leif Abelsson
och Peter Martin.

Stående fr.v. Dirk van Hoewijik, Sven -Olov
Rönnquist, Stig Bohlin. Knästående fr.v Bo
Andersson/Kärfsted, Karl Wöst, Hans och Krister
Norberg, tidigt 60-tal. Foto: Kurt Durewall
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1972 flyttade Budo till Bältgatan, bredvid
dansstället ”Klubb Karl” vid Svingeln i hjärtat
av Göteborg.
1976 var det åter dags att flytta, denna gång till
den nedlagda Lillhagsskolan ute på Hisingen
som inte hade haft någon judoklubb på den
sidan älven sedan HIE-GOU flyttat till
Kronhusgatan, och cirkeln var nu sluten. Än en
gång var judon tillbaka på Hisingen där allt en
gång startade.
I början av 80-talet blomstrade Budos
ungdomsverksamhet under Stig Bohlins
ledning. Under 90-talet leddes träningen av
engelske Peter Martin. På senare år har
träningen letts av Kenny Kling.
Jk Budo:s ordföranden genom åren:
1961 – 1965
1966 – 1967
1968 – 1974
1975 – 1976
1977
1978
1979 – 1980
1981 – 1982
1983 – 1984
1985
1986 – 1988
1989
1990
1991 – 1999
1999 =>

Kalle Wöst visar tai-otoshi på Walter Pielage i
lokalerna på Änggatan 5. Året är 1966.I bakgrunden
syns bl.a. S-O Rönnquist, Owe Lindholm, Hugo
Fuentes, Rune Berndtsson.
Knästående bl.a. bröderna Norberg, Freddie Fritzon.
Roland Bäckström, Bo Kärfstedt.
Foto:Kurt Durewall.

Karl Wöst
Dirk van Hoewijk
Karl Wöst
Stig Linder
Freddie Fritzon
Stig Linder
Freddie Fritzon
Karl Wöst
Stig Bohlin
Ove Lindqvist
Karl Wöst
Stig Bohlin
Karl Wöst
Peter Martin
Thomas Källberg

Budos duktiga ungdomar vinnare av Judits Pokal
någon gång på 80-talet. Foto: från Jk Budo

Göteborgs Judoklubb

Bildas den 17 maj 1961 med Kurt
Durewall som första ordförande.
Klubbens första träningslokal låg på
Redbergsgården och bland
initiativtagarna fanns utöver Kurt
Durewall även Carl Hansson, Hans
Ekdahl, Rolf Nilsson/Kvicklund m.fl.
Just i lokalerna på Redbergsgården, den
28 oktober 1963, hålls den första egna
tävlingen i Göteborgs Judo Allians regi.
1965 flyttar man till nya lokaler på
Mölndalsvägen 26. Klubben leds nu av
Stig Arne Bäckström och Rolf Nilsson /
Kvicklund.
1968 flyttar man till lokalerna på Andra

Kata kurs i GJK:s dojo på Andra Långgatan, året är 1976.
Foto: Tero Kupianinen
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Långgatan 48, vilka man huserar i än
idag.
I början av 70-talet har man en stark
ungdomsverksamhet med namn som Per
Sydvik, Peter Kårlin, Patrik Stocks,
Anders Dahlquist m.fl.
Fr.o.m. 1976 leds föreningen av Dick D.
Johansson. GJK är under flera år landets
ledande tävlingsklubb med EM, VM och
OS deltagare under 90-talet. Speciellt i
lagtävlingar är man suverän med sina 22
lag SM titlar på herrsidan och 3 titlar på
damsidan. Herrarna vinner även
Elitserien för klubblag vid fyra tillfällen
under 90-talet.
Några namn på tävlingsjudokas som
fostrats i GJK under 60- och 70-talet är
bl.a. Claes Hall, Tommy Löf, Conny
Petterson, Hans Lindström m.fl. Under
80- och 90-talet kommer man ihåg bl.a.
Agneta Andersson, Lotta Engquist,
Helena Olsson, Johan Thörsman, Jörgen
Häggquist, Håkan Olausson, bröderna
Frygner och många, många fler.
GJK ser under flera år till att även knyta
till sig, duktiga tränare från utlandet. På
60-talet holländaren Rinus Elzer. Under
70- och 80-talet anlitar man
engelsmännen Tony Sweeney och Tony
McConell, polackerna Ryszard Kutek,
och Antoni Zajkowski. Under hela 90talet är det Claudio Reggiani som
framgångsrikt leder klubbens tävlingsjudokas.

Ordföranden
1961-1963
1963-1965
1965-1969
1969-1976
1976-2000
2001-

Sekretariatet på Judits Pokal någon gång i mitten av 70talet. Fr.v. Britt-Marie Johanson, Hans Hjalmers, Gunvor
Lööf och Dick Johansson. Foto:S-A Bäckström

1967, världsmästare Wim Ruska visar teknik på Rinus
Elzer i GJK:s dojo på Mölndalsvägen.
Foto:S-A Bäckström

genom tiderna
Kurt Durewall
Hans Ekdahl
Rolf Kvicklund
S-A Bäckström
Dick D. Johansson
Håkan Olausson
GJK:s Johan Thörsman poserar vid sidan av en ”Canadian
Mounty ” vid VM i Hamilton, Kanada 1993.
Foto: Dick D. Johansson
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Judoklubben Shiai

Klubben startades i november 1965 av
bl.a. Kurt Durewall som tillsammans med
Marja Nilsson och Fritz Schubert blir den
stora drivkraften i föreningen.
Man håller till på Redbergsgården,
Göteborgs Judoklubbs före detta lokaler.
I mitten av 70-talet flyttar man till nya
träningslokaler på Södra Larmgatan i
närheten av Grönsakstorget.
Mahito Ohgo blir en känd tränarprofil
Bildandet av Jk Shiai november 1965. Fr. v. ses bl.a. Kurt
och besöker klubben vid flera tillfällen
Durewall, Fritz Schubert samt Marja Nilsson.
under 60-talet, och hjälper till att få fram Foto: från Kurt Durewall
starka tävlingsjudokas som t.ex. Istvan
Hambalek, Peter Millon, Bill Sundberg,
Stellan Holst, Öyvind Pedersen m.fl.
Föreningen upphör under 70-talet.
Sakura Judoklubb (f.d. SKF Jk)

Föreningen startades av en grupp SKF
anställda som ville ha annan motion än
gymnastik. Den 26 augusti 1964 bildas
föreningen som under alla åren varit
verksam i Gamlestan. Från början höll man
till inne på SKF:s fabriksområde i den
gamla motionshallen vid J-Porten vid
Sävenäs.
Första riktiga judotränaren blev S-A
Bäckström från GJK åren 65-66. Efter
honom blev det Rune Berndtsson från
Budo under perioden 66-67 och senare
Walter Pielage också denne ursprungligen
från Jk Budo, mellan åren 1967 t.o.m. 87.
Sedan 1987 är föreningens huvudtränare
Claudio Reggiani.
1973 flyttades verksamheten till det då
nybyggda Kristinedals idrottsanläggning.
1984 bytte klubben namn från SKF
Judoklubb till Sakura Judoklubb, Göteborg.
I november 1998 flyttade föreningen in i
egna lokaler i det nya idrottsområdet på
Kviberg. En byggnad på 550m² fördelade
på två plan, fick man renovera om helt till
funktionsdugliga träningslokaler. Ordet
SAKURA betyder på japanska
”körsbärsblomma" (denna blomma är
judons emblem) och föreningens emblem
är just en stiliserad körsbärsblomma.
På tävlingssidan har Sakura under många
år på ungdoms- & juniorsidan tillhört bland

Sakuras segrande lag vid ungdomsserien 1983
Foto: från Sakura Jk

Efter en träning 1976 på Kristinedal. Stående fr. v. Wlado
Petrovski, Claudio R., Wim Koolstee, Walter P., Eddie
Larsen. Knästående fr.v. Stefan Francois, L-O ”Otto”
Österman och en liten Mikael Pielage.
Foto: från Claudio Reggiani
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de bättre judoföreningarna i landet. Man
har haft flera svenska mästare och
ungdomarna har även ett antal
internationella placeringar. Föreningen har
även medlemmar som har deltagit vid VM
och EM, samt varit ledare på OS.

Ordföranden genom tiderna
1964-1965 Sven Erik Svenhede
1966-1975 Bert Petterson
1976-1990 Lennart Andersson
1991-2000 Stefan Olsson
2001Jonas Hallberg

Sakuras tränare under flera år, Walter Pielage, kastar med
hane goshi under träning i Motionshallen, november 1972
Foto: Claudio Reggiani

Frölunda Judoklubb

Klubben startades 1974 av Rune
Berndtsson som ansåg att en
ungdomsklubb i Frölunda behövdes.
Rune, som kom ursprungligen från Jk
Budo, flyttade med sig ungdomarna från
Dala Jk och körde igång ungdomsträning
i en f.d. ”bambalokal” i en smal lokal på
Växelmyntsgatan i Högsbo.
Rune Berndtsson klubbens grundare.
Foto: Kurt Durewall

1975 blev man bästa klubb på ungdoms
SM. Namn som Jörgen Häggquist,
Anders Jeppsson, Martin Pernheim m.fl.
får sitt genombrott i Frölunda Jk.
1976 anslöts sig John "Truls" Halland,
även han från Jk Budo, till klubben
Klubben flyttade 1979 till nya lokaler
bredvid Billhälls i Sisjön.
1984 byggde man om en barack på Välen
till en av landets större judolokaler och
1999 byggde man till ytterligare en dojo i
anslutning till den redan befintliga hallen.
”Truls”, som har arbetat i klubben sedan
mitten av 80-talet och arbetar där än idag,
blir den stora drivkraften i föreningen
fr.o.m. början av åttiotalet. Frölunda blir
en av landets största föreningar med
mycket stor ungdomsverksamhet.

John ”Truls” Halland klubbens drivande kraft fr.o.m.
mitten av 80-talet. Foto: Kurt Durewall

Lerums Judoklubb
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Lerums Judoklubb startades 1981 av
chilenaren Louis Munoz. Lerums
Judoklubb har sin Dojo i Lerums
Sportcentrum i Stenkullen.
Gunnar Skantz och Ebbe Svensson var
två drivande krafter och höll igång
föreningens administration under flera år.
Tränare i klubben har under slutet av 80och hela 90-talet varit Hans Hagström.
ursprungligen från Jk Sakura. Under 90talet kom även Lennart Johansson att
hjälpa till med träningarna, Lennart kom
ursprungligen från Göteborgs Judoklubb.
Hans Hagström tilldelades Svenska
Judoförbundets högsta förtjänsttecken
under hösten -99.
Klubbens loggo föreställer Hane-sotomaki-komi.

Lindome Judoklubb

Anita Schaller var den som startade, i
samverkan med dåtidens Hem och skola,
en judoklubb i Lindome.
Året var 1974, och till en början fick
Lindomes judokas träna i Almåshallen på
fredagskvällar. Året därefter fick de även
tid för att träna på lördagar.
Pelle Sundell och Josef Schaller var
tillsammans med Anita klubbens
drivkrafter. Men inget av detta hade varit
möjligt om det inte hade varit för de
gästtränare som kom från andra klubbar
och hjälpte till att hålla träningar som
t.ex. Lennart Lundberg från Frölunda Jk
och Peter Kårlin från Göteborgs Jk.
Kårlin ledde träningarna under större
delen av 80-talet.
1980 kunde klubben flytta in i den nya
lokalen ovanför Stigs rör nere vid
stationen. 81 kvadratmeter matta med
väggar precis inpå och sluttande tak,
gjorde att det var svårt att kasta varandra
ordentligt. Detta ledde till att LJK
fortfarande idag ses som en ne-waza

Bild av tränarna på Lerums Jk under jubileumsåret 2001.
Foto: från Lerums Jk

klubb. Några tränare från Polen inbjöds till
Klubben och ett träningsutbyte startades med
Roman Kwaterski från Warszawa .
Denny Olofsson började jobba 10% för klubben i
slutet av 80-talet. Han blev den nya drivkraften i
föreningen och kombinerade judoträningen med
många läger och friluftsaktiviteter.
I januari –98 flyttade man än en gång. Denna
gången till gamla Lindome Golv, som erbjöd
mycket mer utrymme, en judomatta på 121
kvadratmeter och högt i tak.
Tävlingsmässig har LJK från början alltid haft
många bra tävlingsjudokas på ungdoms och
juniornivå allt ifrån Johan Johansson USM- guld
1977. Det är dock främst tjejerna i klubben som
står för de flesta av LJK´s framgångar. Annika
Aasa deltog på VM och Martina Eriksson J-EM
och EM.
Andra namn som man minns med glädje är
Manfred Ittner, Bröderna Bill och Dick
Gustvasson / Öjbro, Peter Tedeholm samt
bröderna Magnus och Martin Marmgren, Louise
Bentley m.fl.
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Landvetter Judoklubb

Landvetter Judoklubb bildades 199001-01. Under några år man en sektion till
Lindome Judoklubb. De första åren höll
vi till i fritidsgårdens lokaler i Landvetter
Centrum.
Då klubben så smått började öka i antal
flyttade verksamheten till Lunnaskolans
gymnastiklokal.
Våren 1992 skrevs ett brev till kultur och
fritidsnämnden i Härryda kommun med
vädjan om att få en egen lokal att träna i.
Av en ren tillfällighet fick vi veta att
Påvelundsskolans gamla paviljonger
skulle rivas. Byggnaderna kom i
klubbens ägo. Återigen tillskrevs
kommunen i hopp om att få en tomt till
dessa paviljonger.

Bild från Landvetter Jk:s träningsläger 2002 på Frölunda.
Foto: från Landvetters Jk

Dessa transporterades till en tillfällig
uppställningsplats lite utanför Landvetter.
Klubben fick senare en tomt vid Önneröds
fotbollsplan, där vi finns än idag.
1993 invigdes lokalen av kultur och
fritidsnämndens ordförande.

Dala Judoklubb

Mölndals Judoklubb

Startas av Owe Lindholm och Rune

Mölndals Budoklubb bildades 1978 av Lars-

Berndtsson, båda från Jk Budo, i början
av 70-talet.
Föreningen har sin judolokal i den gamla
biografen Olympia på Långedragsvägen i
Kungsten i samma hus som Nöjdhs
Konditori. I huset , direkt ovanför dojon
har Rune och Owe sina bostäder.
Under Europamästerskapen i judo 1971
är lokalen träningsplats för flera av de
deltagande länderna. I dala Jk börjar bl.a.
Lennart Lundberg, Rolf Johansson,
Christer Andersson, bröderna Ola och
Benny Dahlquist, Bert Eliasson och
många fler sin judobana.
Bland ungdomarna som startar med judo
finns bl.a. Jörgen Häggquist med.
1975 beslutar Owe och Rune att gå skilda
vägar. Föreningen flyttar med Owe
Lindholm sam tar med sig de vuxna
medlemmarna till nya lokaler på
Såggatan 2. Rune startar Frölunda
judoklubb i Högsbo med de yngre
medlemmarna. Dala Jk får även en jujutsu sektion som på 80-talet tar över
verksamheten som separat förening under
namnet Göteborgs Ju-Jutsuklubb.

Åke Johansson och Tomas Lång.
Redan vid starten fanns också Christer Dacke
med som aktiv medlem.
Att klubben kunde starta berodde kanske i första
hand på Tomas som ville börja träna judo, och
därför till slut "övertalade" Lars Åke som redan
varit med och startat Falkenbergs Jk. Till en
början tilläts man träna i Mölndals Brottarklubbs
lokal. Sedan de aktiva utökats med Bob J,
Kenneth S och Leif J började klubben
målmedvetet arbeta för att skaffa en lokal och en
judomatta. I slutet av 1980 såg allt hopplöst ut,
men så plötsligt lyckades man få en tid i Papyrus
Gymnastiksal, där träningen startade upp i
februari 1981.
Tomas fick senare tag på föreningens nuvarande
lokal på Pinnharvsgatan som invigdes på dagen
för treårsjubileum.
Träningarna sköttes av Lars-Åke Johansson samt
Anders Krus, Peter Bergström, Bob Johansson
och Slobo Miletic. Från Frölunda Jk kom Lennart
Lundberg till klubben. Han blev också vårt
första svartbälte och följdes av hans förre elev
Rolf Johansson.
1983 bytte vi namn från Mölndals Budoklubb till
Mölndals Judoklubb.
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Chalmers Judoklubb

Judoklubben Ki

Startas 1959 utav Tibor Kertes från

Judoklubben Ki grundades på hösten 1965 av

Ungern som även håller i träningen.
Träningsplats var källarvåningen på
Chalmers Kårhus. Karl Wöst blir näste
tränare efter Kertes. Seth Moberg, senare
aikido utövare var en av studenterna som
tränade på Chalmers
Under tidig 70-tal tränas klubben av Finn
Qvang och sedan John ”Truls” Halland,
båda från Jk Budo. Träningslokalen låg
inne på Chalmers område och man hade
träningar 2 ggr i veckan främst för
Chalmers studenter men även andra
judokas välkomnades.

Charles Jäglid och Dan Åkerberg, tillsammans
med Göteborgs Karate Kai. Man delade på Dojon
som var mycket liten och gick under namnet
”Garderoben”. Klubben hette då ”Högsbo Judo
och Jiujitsuförening”. Namnet ändrades senare till
Judoklubben Ki.

Hönö Judoklubb

Startas i början av 80-talet av Rolf
Edvardsson, gymnastiklärare på Hönö.
Judomatta inskaffas och träning bedrivs
under flera år med varierande
medlemsunderlag.
Klubben upphör i slutet av
90-talet. Rolf Edvardsson, ursprungligen
från Judoklubben Shiai, blir den som
sätter igång judoträningen ute på öarna.
Tränare, ledare och alltiallo i föreningen.

Hjällbo Judoklubb

I den första styrelsen ingick utöver Dan och
Charles även Kurt Durewall och Allan Andresen.
De båda klubbarna växte långsamt men säkert
och Göteborgs Karate Kai hittade snart en större
lokal inne i centrala Göteborg. Ki stannade kvar
några år på Pennygången i Högsbo men så
småningom blev ”Garderoben” för liten och en
flyttning till större Dojo var nödvändig.
Efter att ha flyttat i fem omgångar, hela tiden till
större Dojo, finns vi nu i en stor och rymlig lokal
på Klangfärgsgatan 1 i Västra Frölunda.
Hos Jk Ki fostras under åren judokas som Peter
Vajgacic, Niklas Kristensson, bröderna
Philipsson med flera.
GBF:s Ungdomsseries första finalomgång avgörs
i Jk KI:s lokaler 1978.

Dan Åkerberg är än idag klubbens huvudtränare och
drivande kraft. Foto: från Judoklubben Ki

Initiativtagare är Kerstin Göze som
arbetade på Hjällbo Fritidsgård och som
vid sidan av brottningen ville ha judo på
programmet för ungdomarna i Hjällbo.
Klubben bildades 1977 och man bedrev
judoträning i fritidsgårdens källare på
brottarmattor. En av de första tränarna
blir Tony Wloch som hjälper till under en
kortare period. Föreningen upphör i
början av 80-talet.

Volvo Judoklubb

Grundare till föreningen tillika tränare är
Micael Zvork. Föreningen startas 1970 främst för
Volvo anställda. Träningsplats är Sörredsgården
på Volvo. Seppo Pykäläinen är en av de judokas
som börjar sin judobana i Volvo Judoklubb. I
slutet av 70-talet kommer även Peter Martin till
föreningen. Föreningen somnar in under början
av 80-talet.
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Partille Judoklubb

Judoklubben Kano

Thomas Johannesson från Jk Budo
flyttar till Partille och startar 1975 Partille
Judoklubb som han även tränar. Lokalen
ligger på Björndammens torg i ett
skyddsrum bredvid simhallen två trappor
ner. Under mitten av 80-talet tar Pasi
Reinikainen över ansvaret för föreningen.
I denna klubb fostras Roger Svedberg,
Johnny ”Puma” Ljungquist, Benny
Andersson, Hans Christer Paulsen, Patrik
Therstoll, Peter Elgbratt och många fler.
Föreningen somnar in i början av 90talet.

Jan Junggren

På initiativ av Rolf-Arne Ullaeus, Kurt
Durewall och Marja Nilson bildades JK Kano 19
mars 1985. Ordförande blev Rolf-Arne och TK
bestod förutom Kurt även av Göran Celander och
Christian von Knoop. Klubben hyrde in sig hos
Gbgs Judo & Jiujitsuskola på Teatergatan. Jan
Junggren, nu ledare i klubben, startade där som
ungdomsinstruktör. Judokas som Håkan
Olausson, Rickard Svensson, Him Lui, Nardono
Ninpuno och Ida Lindgren är några som startar
sin judobana i Jk Kano.

Klubbens grundare Thomas Johannesson
Foto: Kurt Durewall
Gradering i Jk Kanos lokaler, våren 2004.
Foto: från Jan Junggren

Kungälvs Judoklubb

Härlanda Skogome Judoklubb

Föreningen startas av Esbjörn

Initiativtagare till att starta judoverksamhet på

Gustavson 1969 och håller till i Kungälv.
Esbjörn kom ursprungligen från
Norrköpings Jk. Förgrundsfigurer i
föreningen var Sandor Szegedi och
landslagsmannen Dennis Eliasson.
Föreningen upphörde under 80-tal då
man hade svårt med medlemsrekryteringen.

kriminalvårdsanstalten var Olof Olofsson. Han
fick stort stöd av direktören Per Lafquist, och en
judoförening startades i början av 60-talet.
Två tävlingsjudokas som utmärkte sig var Henry
Cederquist, och Janne Nilsson båda arbetade på
Härlanda. Bengt Torstensson, Peder Evhage,
Björn Engberg, Stig Bohlin och Kalle Wöst
tränade i denna förening. Alla jobbade de på
Skogome. Föreningen upphörde under första
delen av 1970-talet.

Judoklubben Jinkei

Brännö Judoklubb

Linda Petterson, ursprungligen från Jk Startas år 2001 ute på öarna som filial till
Kano startar under 2003 den senaste
judoklubben i distriktet. Man delar lokal
med Gamlestadens Aikido Dojo på
Byfogdegatan i Gamlestan.

Brännö Idrottsförening. Tränare är Fritjof Thoen
f.d. landslagstränare från Norge, Walter Pielage
från Sakura Jk samt Christian Berndtsson från
Frölunda Jk. Föreningen är verksam i några år
men upphör redan 2003.
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Celebra judobesök
Kort efter det att landets första judoklubb bildades 1956 insåg man vikten av kunskap.
Genom goda internationella kontakter inom judovärlden bjöd Bruno Adler och Karl Wöst,
redan i slutet av 50-talet, in olika tränare från utlandet, för att lära sig så mycket judo som
möjligt från de allra bästa.
Bland de första att besöka Göteborg var Opa Schutte från Holland och Kenshiro Abbe från
Japan och det skulle bli många fler under de kommande åren.
Här följer en kort presentation av några av de gästande instruktörerna som delade med sig av
sin judokunskap till distriktet.

Opa Schutte

I en ålder då de flesta funderar på att trappa
ner på sin idrottsaktivitet, började den 46årige holländaren ”Opa” (som betyder farfar)
Schutte i slutet av 40-talet träna judo. Under
ledning av den europeiska judons stora
pionjärer utvecklade han snabbt ett speciellt
intresse för judons golvteknik, ne-waza.
Född 1901 i Haarlem Holland, började han
med judo 1947, erhöll 1:a dan 1950. Blev
ordförande 1949 i den nystartade
judoföreningen Ken Am Ju i staden Haarlem.
Vid sidan av sin tandläkarpraktik ägnade
Schutte större delen av sin fritid åt judon.
Hans tekniska detaljkunskap och djupa
insikter har sedan 50-talet vunnit
internationellt erkännande. Han undervisar
ne-waza mellan åren 1955 och 1975 i flera
länder och är en populär instruktör vid
flertalet sommarläger runt om i Europa.
1963 tilldelas han 6:e dan av det Koreanska
Dankollegiet och 7:e dan 1971av det
Nederländska Judoförbundet. Var tränare för
bl.a. Walter Pielage och Anton Geels i
Holland. Besöker Göteborg vid flera tillfällen
där han håller mycket uppskattade
träningsläger. 1974 blir sista gången han är i
Göteborg. Avlider i juni 1978. Han blev vida
känd , inte bara som en av Europas främsta
experter på golvteknik utan också som
organisatör och judofilosof. (Presentation
från Antoon Geels Bok ”Judo, Golvteknik
Opa Schutte övervakar en träning under träningsläger
med Opa Schütte” från 1979.)
i Göteborg 1967. Foto: Kurt Durewall
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Kenshiro Abbe

Abbe var redan 1959 en av världens

Kenshiro Abbe vid Göteborgs besök 1959
Foto: från Bo Andersson / Kärfstedt

främsta judoka. Började med judo 1930 som
14-åring och erhöll redan nästföljande år sitt
2:a dan vilket ställde honom i särklass
genom tiderna inom judon. 1932 blev han
mästare vid Högskolan för Judo i Tokushima
och året därpå promoverades han till 4:e dan.
1934 blev han 5:e dan endast 18 år gammal,
den då yngste innehavaren av den graden
någonsin. Han vann japanska mästerskapet i
judo och var instruktör vid flera av Japans
förnämsta judoskolor samt för polis och
militär.
1945 erhöll Abbe 7:e dan och 1958 8:e dan.
Han var redaktör för Japanese Judo
Magazine och bosatte sig i slutet av 50-talet i
England, där han startade och drev i flera år
Abbe Judo School. Han var även verksam
som judoinstruktör vid Cambridge
Universitetet. Kenshiro Abbe besökte
Göteborg vid ett flertal tillfällen där han höll
både uppskattade träningsläger och
uppvisningar.

Senta Yamada

Senta Yamada, ursprungligen från
Fukuoka, Japan. Han besökte
Göteborg vid fyra tillfällen och var
tränare för bl.a. Peter Martin på den
tiden när han var huvudtränare på
London Judo Society, en av de stora
klubbarna i London 1959-65. Senta
Yamada var även god vän till japanen
Gunji Koizumi, som startade
Budokwai i London - den första
judoklubben i Europa. Senta Yamada
var elev först till Dr. Jigoro Kano,
sedan som 6.e Dan i judo var han
personlig elev till
O-sensei i
Aikido, professor Ueshiba. Långt
senare blev han elev till Professor
Kenij Tomiki på Waseda Universitet,
som hade en annan stil av Aikido än
den traditionella stilen. Yamada höll i Senta Yamada t.h. vid sidan av Yukimitsu Kano, Jigoro Kanos
judoträningar och utbildningar då han sonson, år 2003.
besökte Göteborg och hade även flera Foto: från Peter Martin
imponerande lektioner i judofilosofi
under sina träningspass.
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Hichachi Kato

Hichachi Kato, var utsänd av Kodokan för att
sprida judon i vårt avlånga land.
Efter att ha varit stationerad i Stockholm en tid
kom han även till Göteborg 1965 och stannade i
sex månader. Bodde först hos Stig Arne
Bäckström och sista tiden hos Karl Wöst.
Han var 4:e Dan och specialist på seoi nage och
ashi guruma.
Höll flera träningar i olika föreningar i distriktet.
Utvandrade slutligen till Curacao i Västindien.

Hichachi Kato efter träning 1966 på
Göteborgs Polisen. Foto: Kurt Durewall

Mahito Ohgo

Mahito Ogho var på 60-talet
landslagstränare för Österrike. Det var
just i Wien där Marja Nilsson från
Göteborgs Judoklubb arbetade, som hon
träffade Ohgo på Club Favoriten.
Han var då 4:e Dan och en mycket duktig
judopedagog. Ohgo som ursprungligen
kom från Tenri universitetet i Japan kom
att besöka Göteborg ett 10-tal gånger
under sen 60- och tidig 70-tal.
En av de sista gångerna han besökte
Göteborg officiellt var i mitten av 80-talet
då han kom i sällskap av världsmästaren
från 1969 och 1971 Fumio Sasahara på ett
good will besök och ledde träningar på
bl.a. Göteborgs Judoklubb.
Mahito Ohgo under träning på Göteborgs
Judoklubb tidigt 70-tal. Foto: Kurt Durewall
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Antony Zajkowski

Antony Zajkowski kom från universitets-

Antony Zajkowski i Göteborgs Judokklubbs dojo
1985. Foto:Dick D.Johansson

klubben AZS i Warszawa. Anlände till
Göteborg som anställd av Göteborgs Judoklubb
mellan åren 1983 – 1986. Han blev en mycket
uppskattad tränare som även hjälpte till i
distriktet med träningsläger samt sommarlägren
i Stenungsund. Antony förberedde bl.a. Jörgen
Häggquist inför EM i Hamar 1985.
Var själv elev till Tomita sensei, japan som
ledde Polen till stora internationella tävlingsframgångar.
Antony har en enastående meritförteckning från
större tävlingar och mästerskap, som t.ex:
• 1:a Paristurneringen 1973
• 3:a Paristurneringen 1974
• 2:a EM i Ostende 1969
• 2:a EM i Göteborg 1971
• 3:a VM i Ludwigshafen 1971
• 2:a OS i München 1972.
Flyttade tillbaka till Polen i slutet av 80-talet där
han fortsatte som tränare i AZS och ledde bl.a.
Pawel Nastula till VM- och OS titlar mellan
åren 1995-1999. Han är 6:e dan och specialist i
ne-waza (golvkamp). Förestår tillsammans med
Nastula en egen träningsanläggning i
Warszawa sedan några år tillbaka.

Michael Leigh

Michael Leigh 7:e Dan, British Judo
Association. Leigh kom till Göteborg först i
början av 70-talet tillsammans med
Londonlaget Southern Area då de hade
tävlings- och träningsutbyte med Jk Budo.
Michael Leigh var också en av Senta Yamadas
elever.
Han var landslagsman och senare även
landslagstränare, IJF Domare och så
småningom förbundsordförande för det
Brittiska Judoförbundet. Leigh var även med
och arrangerade judo VM i Birmingham 1999.
Under senare delen av 90-talet inbjöds han till
distriktet för att hålla både elittränarkurser och
katakurser samt allmänna träningsläger.
Michael Leigh vid katakurs 1997 på
Frölunda Judoklubb. Foto: Dick D .Johansson
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Andra celebriteter som gästade Göteborg

Rinus Elzer, Walter Pielage Anton
Geels, Peter Martin är andra namn som
kom under 60- och 70-talet till Göteborg
och stannade kvar i Sverige.

under de tidiga åren;
Freddie Jensen 4:e dan, känd instruktör
från Danmark, Roland Marchant från
Frankrike som utförde de första
dangraderingarna i Göteborg. Wim Buchel
och Tony Wagenaar från Holland höll i
domarkurser och teknikläger i distriktet.

Tony Mac Conell från England och
Ryszard Kutek från Polen anställdes av
Göteborgs Judoförbund som
distriktstränare för olika klubbar mellan
åren 1976 – 1977.

Från Japan kom bl.a. Eji Maruki
världsmästare 1967 i Salt Lake City, hade
uppvisningar genom att rada upp och köra
”line” med alla deltagarna på
träningslägren och ta tid på hur snabbt han
kunde kastade dem på ippon.

Roman Kwaterski och Piotr
Chelstowski båda från Polen anlitades som
instruktörer på läger och träningar ett
flertal gånger av olika klubbar i distriktet
under 80-talet.

Sumio Endo flerfaldig världsmästare och
OS medaljör besökte Göteborg 1984 med
ett universitetslag från Akita universitetet.
Med sig hade han bl.a. Hitoshi Sugai som
inte lyckades placera sig på tävlingen
Scandinavian Open i Göteborg men som
året därefter vann VM i Seoul samt även
VM i Essen 1987. Endo höll i träningar
och valsade runt med våra tävlingsjudokas
på Frölunda Judoklubb.

På senare år har besöken varit mer
sparsamma dock kan nämnas belgiske
landslagstränaren och OS-medaljören från
Moskva 80, Alexander Iatskievich
ursprungligen från Litauen som höll
veckoläger samt seminarier för elittränare
samt holländske f.d. landslagscoachen
Wim Wisser som höll i elittränarseminarium.

John Bluming, Cees van Elk,
W.Giesberts och Victor Pauletta från
Holland, Wolfgang Hoffman tysk OS-tvåa
från Tokyo OS 1964, Willem Ruska
världsmästare från Holland gästade
Göteborg i slutet av 60-talet. Peter
Snijders även han från Holland höll
träningsläger i början av 70-talet.
Ge Konig som undervisade i kata i mitten
av 70-talet och utförde dangraderingar, är
ytterligare några av alla de celebriteter som
inbjöds och besökte distriktet under de
tidiga åren.

Samtliga dessa judoka från Holland, Japan,
Frankrike, Danmark, Tyskland, Polen,
England m.m. delade med sig av sin
judokunskap i samband med sina besök i
Göteborg och lämnade efter sig en del av
den egna judotraditionen/kulturen som togs
till vara av våra judoka i distriktet!
Ett speciellt stort och varmt tack till alla
dessa personer som ligger bakom en stor
del av dagens judo i Göteborgs distrikt.
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Internationella placeringar; Europamästerskapen

1981 Madrid Brons – 66 kg

Agneta Andersson, Göteborgs Judoklubb

1985 Hamar Brons -65 kg

Jörgen Häggqvist, Göteborgs Judoklubb

1992 Paris

5:e plats -65 kg Jörgen Häggqvist, Göteborgs Judoklubb

Göteborgare med Internationell IJF domarlicens
Namn

Klubb

Erhöll licens år

Karl Wöst

JK Budo

1969 B och 1981 A

Rinus Elzer

Göteborgs JK

1969

Stig-Arne Bäckström

Göteborgs JK

1984

Leif Karlsson

JK Budo

1986

Dick D Johansson

Göteborgs JK

1994
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Göteborgare med högre dangrader
Namn
Klubb

Grad

erhållen år

Karl Wöst

JK Budo

7 dan

1999

Claudio Reggiani

JK Sakura / Göteborgs JK 6 dan

1997

Peter Martin

JK Budo

6 dan

1998

Rinus Elzer

Göteborgs JK

5 dan

1987

Leif Karlsson

JK Budo

5 dan

1996

Dick D Johansson

Göteborgs JK

5 dan

2000

Jörgen Häggquist

Göteborgs JK

5 dan

2000

Conny Pettersson

Göteborgs JK

5 dan

2001
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Göteborgare i judons Världsmästerskap

1971 Ludwigshafen

Istvan Hambalek
Walter Pielage
Claes Hall

Jk Budo
Jk Budo
Göteborgs Jk

-63 kg
-80 kg
-93 kg

Conny Pettersson

Göteborgs Jk

-80 kg

Niklas Kristensson
Conny Pettersson

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

-63 kg
-80 kg

7:a Niklas Kristensson

Göteborgs Jk

-65 kg

Susanne Hjortsberg

Göteborgs Jk

-56 kg

1983 Moskva

Jörgen Häggquist

Göteborgs Jk

-65 kg

1984 Wien

Annika Aasa

Lindome Jk

-56 kg

1987 Essen

Jörgen Häggquist
Anders Jeppson

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

-65 kg
-86 kg

1989 Belgrad

Johan Thörsman
Jörgen Häggquist

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

-65 kg
-71 kg

1993 Hamilton

Johan Thörsman

Göteborgs Jk

-71 kg

1995 Makuhari

Håkan Olausson

Göteborgs Jk

-86 kg

2001 München

Mery Sijecic

Göteborgs Jk

-63 kg (tävlat för Bosnien)

2003 Osaka

Malin Nordin
Mikael Marffy

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

-48 kg
-90 kg

Göteborgs Jk

-73 kg 50-54 år

1973 Lausanne
1975 Wien

1981 Maastricht
1982 Paris

Göteborgare i VM för veteraner

2002 Londonderry

1:a

Ingvar Krönander

3:a
5:a

Carlos Vales
Roger Svedberg

Alingsås Jk/Sakura -66 kg 30-35 år
Göteborgs Jk
-66 kg 30-35 år
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Göteborgare i judons Olympiska Spel

1980 Moskva

S-A Bäckström , manager Göteborgs JK

Conny Petterson, coach

1984 Los Angeles

Göteborgs JK

Jörgen Häggqvist, tävlande -65 kg Göteborgs JK

Dick D. Johansson, manager Göteborgs JK

Karl Wöst, domare,

JK Budo

1988 Seoul

Dick D. Johansson, manager

Göteborgs Judoklubb

1992 Barcelona

Jörgen Häggqvist, tävlande – 65 kg
Dick D. Johansson, manager

Göteborgs Judoklubb
Göteborgs Judoklubb

1996 Atlanta

Claudio Reggiani, coach & manager Göteborgs JK
(Håkan Olausson, slutlig 9:a på EJU:s rankinglista uttagen
av IJF/IOK men ej av SOK)
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Göteborgs distrikts svenska lagmästare genom tiderna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

År

Plats

Herrar

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1983
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2002
2003

Göteborg
Landskrona
Stockholm
Landskrona
Göteborg
Järfälla
Nyköping
Högdalen
Nyköping
Göteborg
Varberg
Uppsala
Göteborg
Västerås
Bollnäs
Göteborg
Linköping
Farsta
Borlänge
Göteborg
Farsta
Göteborg
Borlänge

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Jk Budo
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

Jk Budo 1971

Damer

Göteborgs Jk

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

Göteborgs Jk 1979

1995

1998

Göteborgs distrikts elitserie segrare genom tiderna
Säsong
91/92
93/94
94/95
96/97

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1980

2003

Svenska mästare genom tiderna från Göteborg, Herrar seniorer
År
1965

Plats
Stockholm

Klass
Lätt tungvikt

namn
Rolf Johansson

Klubb
Jk Budo

1966

Stockholm

Lätt tungvikt

Rinus Elzer

Göteborgs Jk

1967

Mölndal

Mellanvikt
Lätt tungvikt

Walter Pielage
Rinus Elzer

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1967

Mölndal

Öppen klass (alla naWalter Pielage

Göteborgs Jk

1968

Helsingborg

Mellanvikt

Walter Pielage

Jk Budo

1969

Uppsala

Lättvikt
Mellanvikt
Tung vikt

Istvan Hambalek
Walter Pielage
Leif Abelsson

Jk Shiai Göteborg
JK Budo
Jk Budo

1969

Göteborg

Öppen klass (svens Tommy Löf
Öppen klass (alla naWalter Pielage

Göteborgs Jk
Jk Budo

1970

Lund

Lättvikt
Mellanvikt
Lätt tungvikt

Istvan Hambalek
Walter Pielage
Tommy Löf

Jk Shiai Göteborg
Jk Budo
Göteborgs Jk

1971

Mölndal

Mellanvikt
Lätt tungvikt
Tungvikt

Walter Pielage
Claes Hall
Tommy Löf

Jk Budo
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1972

Helsingborg

Lättvikt
Tungvikt

Hans Lindström
Tommy Löf

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1973

Stockholm

Mellanvikt

Conny Pettersson Göteborgs Jk

1974

Nyköping

Mellanvikt
Tungvikt

Conny Pettersson Göteborgs Jk
Peter Martin
Jk Budo

1975

Järfälla

Lättvikt
Weltervikt
Mellanvikt

Niklas Kristensson Göteborgs Jk
Wolfgang Biedron Göteborgs Jk
Conny Pettersson Göteborgs Jk

1976

Nacka

Lättvikt
Mellanvikt

Hans Lindström
Göteborgs Jk
Conny Pettersson Göteborgs Jk

1977

Göteborg

-86 kg

Claes Hall

1979

Uppsala

-95 kg

Seppo Pykäläinen Göteborgs Jk

1980

Nacka

-71 kg

Niklas Kristensson Göteborgs Jk

1981

Lund

-71 kg

Niklas Kristensson Göteborgs Jk

1982

Landskrona

-86 kg

Anders Jeppson

Göteborgs Jk

1984

Göteborg

-71 kg
+95 kg
Öppen klass

Jörgen Häggqvist
Göran Höglund
Jurek Jatowtt

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1986

Nacka

-65 kg

Jörgen Häggqvist

Göteborgs Jk

1987

Nyköping

-65 kg

Jörgen Häggqvist

Göteborgs Jk

Göteborgs Jk

-86 kg

Anders Jeppson

Göteborgs Jk

1988

Uppsala

-65 kg

Jörgen Häggqvist

Göteborgs Jk

1989

Kristianstad

-71 kg

Jörgen Häggqvist

Göteborgs Jk

1995

Lund

-71 kg

Johan Thörsman

Göteborgs Jk

1995

Helsingborg

Öppen klass

Håkan Olausson

Göteborgs Jk

1996

Uppsala

-60 kg
-71 kg
-95 kg

Kenny Kling
Johan Thörsman
Håkan Olausson

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

1996

Varberg

Öppen klass

Håkan Olausson

Göteborgs Jk

1997

Stockholm

-95 kg

Håkan Olausson

Göteborgs Jk

1999

Linköping

-100 kg

Håkan Olausson

Göteborgs Jk

2000

Borlänge

-100 kg

Ola Bisjö

Göteborgs Jk

2001

Borås

-60 kg
-73 kg
-100 kg

John Forselius
Johan Thörsman
Håkan Olausson

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

2002

Halmstad

-60 kg
-73 kg

John Forselius
Johan Thörsman

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

2003

Farsta

-60 kg
-90 kg

Kenny Kling
Mikael Marffy

Jk Budo
Göteborgs Jk

2004

Malmö

-100 kg
+100 kg

Ola Bisjö
Håkan Olausson

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

Walter Pielage och Håkan Olausson distriktets judokas med flest individuella
SM-titlar ( 7 st vardera).

Svenska mästare genom tiderna från Göteborg, Damer seniorer
År
1973

Plats
Göteborg
Inofficiellt

Klass
+68 kg

Namn
Inger Karlsson

1979

Stockhom

-48 kg
-66 kg

Susanne Hjortsberg Göteborgs Jk
Agneta Andersson Göteborgs Jk

1980

Högdalen

-61 kg
-66 kg

Charlotte Engqvist
Agneta Andersson

1981

Stockholm

-56 kg
-66 kg

Susanne Hjorstberg Göteborgs Jk
Agneta Andersson Göteborgs Jk

1983

Oxelösund

-66 kg

Agneta Andersson

Göteborgs Jk

1985

Älmhult

-56 kg

Charlotte Engqvist

Göteborgs Jk

1987

Staffanstorp

-56 kg

Charlotte Engqvist

Göteborgs Jk

1988

Uppsala

-56 kg

Charlotte Engqvist

Göteborgs Jk

1989

Kristianstad

-56 kg

Charlotte Engqvist

Göteborgs Jk

1991

Göteborg

-61 kg

Annika Aasa

Lindome Jk

1996

Uppsala

-52 kg
-72 kg

Carin Hamnlund
Martina Eriksson

Göteborg Jk
Lindome Jk

1997

Stockholm

-61 kg

Helena Olsson

Göteborgs Jk

1998

Jönköping

Öppen klasBodil Eriksson

Göteborgs Jk

1999

Linköping

-78 kg

Bodil Eriksson

Göteborgs Jk

1999

Borås

Öppen klasHelena Olsson

Göteborgs Jk

2003

Farsta

-70 kg

Anna Matilda TingströJk Budo

2004

Malmö

-63 kg

Mery Sijecic

Charlotte
Engquist
Göteborgs
kvinnliga
judoka med
flest
SM-titlar
( 5 st.)

Klubb
Dala Jk

Göteborgs Jk
Göteborgs Jk

Göteborgs Jk

Mästerskap och större judotävlingar arrangerade i Göteborgs Distrikt
Ungdoms SM
Junior SM
2002 Valhalla
1997 Valhalla
1998 Valhalla
1988 Valhalla
1994 Valhalla
1985 Mölndal
1986 Mölndal
1971 Mölndal
1977 Valhalla
1975 GJK hallen

Nordiska Mästerskap
1994 Landala Polis NM
1977 Valhalla
1970 Valhalla

Senior SM
Lag SM
1998 Valhalla
2002
1994 Mölndal
1998
1991 Valhalla
1991
1977 Valhalla
1994
dam 1974 GJK hallen 1989
dam 1973 GJK hallen 1986
1971 Mölndal
1983
1967 Mölndal
1979
Innof 1959 Lorensberg1977
1973
1969

Öppna SM
1997 Valhalla
1993 Landala
1969 Valhalla

Valhalla
Valhalla
Mölndal
Valhalla
Valhalla
Liseberg
Valhalla
Landala
Valhalla
Valhalla
Valhalla

Swedish Open
Valhalla
2001
Valhalla
1999
Valhalla
1997
Valhalla
1995
Valhalla
1993
Valhalla
1991

Scandinavian Open Internationella SM
1984 Valhalla
1972 Valhalla
1981 Valhalla
1969 Mölndal
1974 Mässhallen
1967 Mölndal

Europamästerskapen
1971 Frölundaborg

Internationella Göteborgsturneringen
Valhalla
2002
Valhalla
2001
Valhalla
2000
Valhalla
1999
Valhalla
1998
Valhalla
1997
Valhalla
1996
Valhalla
1995
Valhalla
1994
Valhalla
1993
Valhalla
1992
Valhalla
1991
Valhalla
1990
Valhalla
1989
Valhalla
1988
Liseberg 1987
Valhalla
1986
Valhalla
1985
Valhalla
1984
Valhalla
1983
Valhalla
1982

Programblad vid judouppvisning den 24 mars 1959

Några av de gamla judo pionjärerna år 2003. Fr.v. Kurt Durewall, Finn Qvang, Leif Karlsson,
Karl Wöst, Bo Kärfstedt, Bruno Adler, Heinz Roegner, Dirk van Hoewijk, Hans Norberg och
Bo Ahlman. Foto: Marja Nilsson.

