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I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Ordförande har ordet, boka redan nu vårens 

avslutningsläger, berömda sakura, Japanska spalten,  
 & ett nytt Boktips.

Så har vi då ett nytt år att se 
fram emot, och jag har blivit 
omvald som ordförande. Jag 
måste ju självklart då få börja 
med att tacka för förtroendet. 
Men samtidigt så visar detta 
lite på att vi behöver rycka 
upp oss, jag har ju suttit som 
ordförande i ganska många år 
nu. Och jag tror det vore bra 
med en förändring, eller tillåt 
mig att utrycka mig så här, 

Ordförande har ordet. klubben skulle må bra av en 
förändring tror jag. 
Vi kämpar på men 
sanningen är att det inte går 
något vidare bra, vi krymper 
klubben har inte fått in några 
nya medlemmar på en bra tid 
nu. Det är lite därför som jag 
skriver det här nu till er. 
Vad ska vi göra?? 

Vi kommer att kalla alla 
instruktörer, aspiranter och 
styrelsen till ett möte, där 
tanken är att vi ska kunna ut-
forma någon form av strategi 
för framtiden. Men vi behöver 
tror jag mer än så. Dock så vet 
jag inte just nu vad. 
Vår ekonomi är det just nu 
inget fel på då vi har en så 
billig hyra som det innebär 
att vara i en sporthall som vi 

nu är. Men jag vet att alla vill 
ha en egen dojo (lokal) igen, 
dock så ser verkligheten ut 
som sådan att vi har inte råd 
med de medlemmar som vi har 
just nu. 

Så är det någon som har några 
idéer jag är öppen för alla 
förslag! 
Jag skulle kolla lite här också 
jag kan behöva lite hjälp 
med  några texter som jag vill 
översätta från engelska till 
svenska. 
Framtida material till 
Fujinytt, och undra om det 
finns någon som kan känna 
sig manad till en sådan 
uppgift. Snälla kontaktat mig 
om så är fallet, enklast gör du 
det via 
E-post info@cjjk-fuji.se    



Dags att planera in avslutningslägret 
lördagen den 10 juni kl 10.00 - 14.00. 

Lägret hålls på Wämöskolan vid vackert väder så kommer vi att vara ute. 
En hel dags träning med graderingstester och mycket skoj. 

Avgift 100:- att betala innan träningen startar.

Plats : Wämöskolan

När : Lördag 2017-06-10 kl.10.00 – 14.00

Pris: 100kr som betalas på plats

Ta med: Gi (dräkt), ombyteskläder samt handduk, 
vattenflaska (med vatten i) Gymnastikskor

Anmälan: Till Kim Håkansson på info@cjjk-fuji.se

OBS : Anmälan gör senast 2017-06-05 OBS

Frågor: Kim Håkansson 0735-266 063 eller info@cjjk-fuji.se

Om du inte kan komma eller vara med hela dagen 2017-06-10. 
Då håller vi graderingstester följande dag under ordinarie träning:

Extra graderings dag 2017-05-30 kl 17.30- 18.50
OBS! detta du måste meddela din instruktör OBS!

Vi bjuder på mat samt dricka och frukt under dagen.Välkomna till avslutningen VT-2017

Japansk feodalism. Kejsaren, eftersom han är helig, är i
toppen av systemet, men han har ingen makt och sänks till en 
galjonsfigur av mäktig sei-taishogun militärdiktatorn i japan. 
Daimyoner, den lokala krigsherrarna, styrde ett eller flera 
han (provinser). Samurajerna militärens ädelhet (shogun, 
daimyo är också samuraj! ). efter samuraj ronin, den viktigaste 
klassen var bönderna. Det är för att de försåg landet med ris. 
Hantverkarna är ovanför köpmän. Köpmännen anses vara den 
lägsta nivån i det japanska feodalsystemet. De producerade 
inget, de bara tjänade pengar genom att sälja.



Boktipset

Författare Lian Hearn. 
en serie i 3 delar 
: Över näktergalens golv.
: På kudde av gräs
: Under lysande måne

Sagan om klanen Otori
I en avlägsen och fridsam bergsby lever en ovanlig pojke. Takeo 
har ännu inte upptäckt sitt sanna jag, och känner inte till sin 
avlidne fars hemlighet. Men hans stillsamma liv förändras för 
alltid den dag då krigsherren Iida Sadamu skövlar och bränner 
hans hemby. 
Takeo räddas av den unge herremannen Otori Shigeru som 
för honom till hans hem. Där sätts han i lära i allt en ädling 
behöver veta, men också i andra färdigheter de märkliga, när-
mast magiska förmågor som tillskrivs det legendariska släktet. 
långsamt upptäcker Takeo sanningen om sej själv, och om det 
öde som väntar honom. 

trilogin sagan om klanen Otori är en mäktig, episk berättelse 
om ära och lojalitet, hämnd och förräderi, skönhet och makt, 
och om den överväldigande kärlekens passion. 

det finns ytterligare 2 böcker om klanen Otori om man inte 
kan få nog och vill att veta mer. 

Kan varmt rekommendera denna trilogin och de efterföljande 
2 böckerna. 

Vid pennan Peter Sundqvist 

Jag ger hela serien ett klart svart bälte, mästarklass helt enkelt.



Japanska spalten. 
Här lär vi oss lite Japanska. Denna gången så börjar vi på 

bokstaven B och vi får även lite blandade meningar som kan 
var bra att ha.

Bando  Bälte, (se Beruto, Obi)
Barai  Svepa, svepning (se Harai)
Batto   Dra svärdet, iai
Benkyo  Inlärning
Beruto  Bälte (se Bando, Obi)
Bo   Stav (ca 180 cm)
Boken  Äventyr
Bokken  Träningssvärd i trä
Bokuto  Se Bokken
Boshi  Svärdsspetsens mönster
Bu   Kamp, strid
Budo   Kampens väg
Bugei  Kampkonst
Bujin  Krigsman, krigare
Buki   Vapen
Bukoru  Svärdsfodral i tyg
Bushi  Krigare
Bushido  Krigarens väg, Samurajernas hederskodex

Bushido  Krigarens väg, Samurajernas hederskodex



Cha   Brun
Chado  Teceremoni
Chiburi  Avskakning av blod från svärdet
Chigau  Annorlunda, annan
Chikai  Nästan
Chikara  Kraft
Chikaku  Nära
Cho   Tarm
Chokkaku  Räta vinklar
Choku  Rak
Choku-zuki  Rakt slag
Chu   Mitten
Chudan  Bröst-/magtrakten (eg mittre)

Chudan-choku-zuki 
Rakt slag mot Chudan

Chudan-no-kamae 
Gardställning med svärdet vid Chudan

Chudan-mae-geri 
Frontspark mot Chudan

Chudan-soto-uke 
Blockering med handkanten vid attack mot Chudan

Chugaeri  Volt, voltfall
Chui   Anmärkning
Chushin  Center, mitt
Chusoku  Fotens trampdyna

Dachi   Benställning
Damasu   Lura
Dame   Fel, dåligt
Dan    Grad (svart bälte)
Dai    Stor, nummer, ordningstal
Daikatana   Det långa svärdet
Dai sharin   Stort hjul, hjulning
Daisho   Svärdspar (Katana och   
     Wakizashi)
Dan-zuki   Mer än ett slag med 
   samma arm
De    Att gå framåt, föra framåt
De-ashi-barai  Fotsvep framåt
Deshi   Elev
Do    Väg
Dojo    Plats där stridskonsten 
   Budo utövas
Dojo kun   Dojoetikett, dojoprincip
Domo arigato  Tack så mycket 
   (se Arigato gozaimashita)
Dori    Grepp, fattning (se Mochi)
Doshu   Vägherre 
   (en budoarts överhuvud)
Dozo    Var så god

Daisho. Svärdspar (Katana och Wakizashi)



Då vi själva nu upplever våren 
i sin ankomst, så tyckte jag att 
det denna gången var på sin 
plats med en av Japans största 
händelser. En händelse som 
får folk att gå ut ur sina hus 
och lägenheter för att uppleva. 
Den årliga körsbärsblomnin-
gen. Och visst är det vackert!
Håll till godo och njut.

Chidoriga-fuchi berömda sakura 
(körsbärsträdet) plats i Tokyo.

Chidoriga-fuchi park är området runt vallgraven av kejserliga 
palatset. Körsbärsträden längs chidoriga-fuchi vallgrav är 
kända för sina fantastiska körsbärsblommorna och är bland de 
mest kända i japan.

Sakura är den japanska 
benämningen på körsbär-
strädet, ett flertal träd inom 
växtsläktet Prunus – kanske 
särskilt japanskt prydnad-
skörsbär. Många av varietet-
erna som odlats i ornamentalt 
syfte och producerar inga 
frukter. 
Om blommans kulturella 
betydelse vittnar till exem-
pel att den fest (hanami eller 
hana matsuri) som årligen 
firas när körsbärsträden står i 
blom. 

Denna hör till de viktigaste 
händelserna inom japansk 
kultur. I japansk estetik får 
blomman en att observera 
omgivningen, men den väcker 
en även till att tänka på själva 
livets väsen. De olika skedena 
i blomningen påminner 
sålunda människan om livets 
förgänglighet, ett tänkesätt 
som på japanska ofta benämns 
mono no aware. 



Vid frågor och funderingar, kontakta: 
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-758 838

Pride festivalen
Årets regnbågsfestival i 
Karlskrona sker mellan 

29 maj och 4 juni. 

Fuji med samarbetsklubbar 
vill vissa att vi står upp för att 
alla ska kunna älska och bli 
älskade för den man är! 

Kom därför med oss i 
Prideparaden

 

Lördagen den 3 juni. 
Årets Prideparad 

kommer gå av stapeln 
den 3/6 kl. 13.00 från 

Stumholmen. 
(Samling vid stumhol-

mens badplats)

Registrering av anmälda 
sektioner sker kl 11.00 vid 
Stumholmens badplats (följ 
skyltning). Minst en person 
ska vara på plats vid regis-
treringen kl. 11.00. Övriga i 
sektionen ska vara på plats 
senast 12.00

Paraden avslutas på stortorget 
med fest och överraskningar. 
Kom till startplatsen & hitta 
oss klockan 12. 
Kom gärna i dräkt (gi) och 
med hela familjen, vänner 
och bekanta (desto fler desto 
bättre).

Intresseanmälan till paraden 
görs till Peter Sundqvist via 
E-post psund67@hotmail.com 

Dyk gärna upp även om du 
inte anmält dig!
Mer Kärlek till ALLA!

Bilder från föra året parad 
kom med oss och låt oss bli 

ännu bättre i år


