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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 

HONTO IAIDOKLUBB  

STYRELSE OCH 
FÖRTROENDEVALDA 

Den 10 mars 2010 höll Honto Iaidoklubb 
årsmöte i Vällingbyhallen. Vid mötet valdes en 
styrelse med följande sammansättning: 
 
ordförande Anette Persson Sunje 
sekreterare Toros Köse 
kassör  Maria Wollblad 
1:e suppleant Björn Hendil-Forssell 
2:a suppleant vakant 
 
Till revisorer omvaldes Bengt Schönning och 
Leif Sunje tillkom. 
 
Till valberedningen valdes Jean Bergström. 

MÖTEN 

Under året har klubben haft fem styrelsemöten 
(13/2, 10/4, 24/4,  1/9, 15/12) samt årsmöte 
10/3 med efterföljande konstituerande möte 
10/3. 
 
Honto var representerat på Stockholms 
Budoförbunds årsmöte 6 mars av Toros Köse 
 
Anette Persson Sunje och Maria Wollblad 
representerade på Kendoförbundets möte och 
Leif Sunje på Svenska Budo & Kampsport 
Förbundets stämma den 20 mars 
 

MEDLEMMAR 

Trots flera förfrågningar om att komma och 
prova/börja fick vi endast en ny medlem. 
 
Vid årets slut så uppgick antalet medlemmar 
till 15 jämfört med 14 (förra verksamhets-
berättelsen angav dock att vi var 17) vid förra 
årets slut. 
 
Antalet kvinnliga medlemmar var oförändrat 4 
st och 13 % (2/15) av medlemmarna var under 
16 år. 

TRÄNINGSVERKSAMHETEN 

Vårterminen var den 9 januari – 29 maj och 
höstterminen den 25 augusti – 22 december. 
Det beslutades att inte ha någon 

sommarterminen, dock fanns möjlighet att 
träna iaido på Hikari aikidoklubbs 
onsdagsträning vid fem tillällen (9+23/6, 
7+21/7, 4/8) 
  
Träningsverksamheten har bedrivits enligt 
sedvanligt schema, med nybörjarpass på 
onsdagar kl 18,30-20 samt fortsättningspass på 
lördagar kl 10-11,15. Under året så har 
onsdagarna letts av Jean Bergström och Toros 
Köse med inhopp av Anette Persson Sunje. 
Lördagarna har letts av Leif med hjälp av Jean 
och Toros.  
 
Några har deltagit i träningsläger anordnade av 
andra klubbar:  
 
Göteborg Iaido Open 3-4 juli: Anette och Leif 
Sunje, Jean Bergström, Toros Köse och Björn 
Hendil-Forssell deltog på lägret och tränade för 
Jock Hopson Kyoshi 7 Dan, Chris Mansfield 
Kyoshi 7 dan, Takao Momiyama Renshi 7 dan. 
Jean och Toros deltog även deras taikai i 3 
danklassen och Björn i 2 danklassen. 
 
Göteborg Iaido Muso Shinden Ryu koryu 
seminarium 25-26 september: Jean deltog. 
Instruktörer var Takao Momiyama Renshi 7 
dan och Rolf Radakovits Renshi 6 dan. 
 
Stockholm Iaido Open 16+17 oktober: Toros 
och Björn HF deltog i seminariet bägge 
dagarna samt tävlande, Marie Edlund deltog på 
tävlingsdagen. Instruktörer var Jock Hopson 
Kyoshi 7 dan, Chris Mansfield Kyoshi 7 dan, 
Mike Henry Renshi 6 dan, Chrisitan Lund 5 
dan, Matti Pajaujis 5 dan, Raili Bükk 5 dan. 

GRADERINGAR 

I samband med SM den 22 maj graderade 
följande: 
Björn Hendil-Forssell 2 dan 
Toros Köse  3 dan 
 
Vid vårterminsavslutningen den 30 maj skedde 
ingen gradering 
 
Vi hade inga som aspirerade på att gradera vid 
EM i Paris 14 november. 
 



 

2 
 

Vid höstterminsavslutningen den 22 december 
graderade Torsten och Daniel. 
 

GRADSAMMANSTÄLLNING 

Leif Sunje 4 Dan 

Anette Persson-Sunje  3 Dan 

Jean Bergström 3 Dan 

Toros Köse 3 Dan 

Björn Fransson 2 Dan 

Björn Hendil-Forssell 2 Dan 

Michael Finnermark  1 Dan 

Maria Wollblad  1 kyu 

Marie Edlund 2 kyu 

Else Lindén 3 kyu 

Daniel Sigfridsson 3 kyu 

Torsten Blom 3 kyu 

Samuel Kästel ny 
 

TÄVLING 

Vid förbundsSM som arrangerades i Uppsala 
22-23 maj deltog Jean Bergström i sandan-
klassen, Toros Köse i nidanklassen, Björn 
Hendil-Forssell i shodanklassen och Marie 
Edlund (2 kyu) i mudanklassen. Honto ställde 
även upp med ett lag bestående av Toros, 
Björn och Marie med Jean som reserv. Alla 
deltagare vann några matcher, men tyvärr 
räckte det inte för medalj. Mattias Jansson som 
för tillfället tränar i Linköping och därmed 
tävlade för dem, men fortfarande är medlem 
hos oss vann i Sandanklassen och lagtävlingen. 
 
SIO – Stockholm Iaido Open - den 16-17 
oktober. Toros och Björn HF deltog 
individuellt och Marie i laget. Toros tog brons, 
Björn fick Fighting Spiritpriset och laget 
kammade hem brons. 
 
 
SOCIAL SAMVARO 
Det japanska tehuset vid Etnografiska museet 
firade 20 år med ett heldagsarrangemang den 9 
maj. Toros och Björn deltog. 
 
En klubbkväll anordnades av Anette efter 
vårterminens sista pass. Då åt vi sushi, provade 
samurajwhiskey och diskuterade diverse aikido 
och iaidojämförelser…  
 

ÖVRIGT 

Kendoförbundets iaidoansvarig Jonas 
Hasselhuhn bjöd in till det som ska bli en årlig 
iaidokonferens som i år hölls av Takenoko i 
Mariestad. Tyvärr kunde ingen av oss delta i 
år. Där fick klubbarna chans att föra fram vad 
de tycker att Kendoförbundet ska fokusera på 
för iaidon. Det erbjöds även träning av olika 
slag. 
 

VERKSAMHETSPLANEN 

Styrelsen avsåg under verksamhetsåret 2010 
arbeta med följande punkter:  
 
Tillse att det anordnas minst två tillfällen för 
samvaro utanför träningen – vårterminens 
klubbkväll och tehusetfirandet erbjöd möjlighet 
till att samvara. 

Inspirationsläger för instruktörerna (1 dan och 
högre) – Leif höll ett intensivpass i december 
med genomgång av vad en instruktör bör tänka 
på avseende uppvärmning och motivation. 

Se till att alla instruktörer har ett exemplar av 
”Iaido Manual”- alla aktiva dangraderade har 
fått ett exemplar uppdaterat 2009 och ett hålls 
i reserv för nästa person dangraderad. 

 
Tidigare år har det strävats efter att erbjuda 
instruktörerna en möjlighet till fortbildning – 
Då tillfälle erbjöds beslutades att utöver budget 
erbjuda Toros chansen att gå gruppinstruktörs-
utbildning 23-24 oktober+13-14/11. Tyvärr 
kunde han sedan inte delta.  
 
När sedan tillfälle erbjöds i december att delta 
på en kurs från SISU som handlade om att 
undervisa elever med diverse annorlunda 
förutsättningar som t ex handikapp, Aspbergers 
mfl syndrom osv beslutades att bekosta även 
denna utanför budget (200 kr). Anette och 
Marie Edlund erbjöds gå, men kunde tyvärr till 
sist inte delta ändå. 
 
Styrelsen avsåg under verksamhetsåret 2010 
fokusera extra på följande punkter:  
 
Fortsatt arbeta för att öka antalet medlemmar – 
Hontoaffischer har satts upp. 


