
I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Ett nytt Japanskt slott, 

Japanska spalten, med mera.

Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 4 2020

Året 2020 kommer vi nog aldrig glömma riktigt. 
Klubben har trots covid19 lyckat hålla träningen igång, 

vi hoppas att 2021 blir ett bättre och lugnare år.
Men innan des ska vi ha en termins avslutning.

Vi kommer att försöka och vår målsättning är att vi ska 
ha en avslutning med (graderingstester). 

Tisdagen den 8 december under ordinarie träningstid 18.00 – 19.30 
kommer vi att ha någon form av avslutning med graderingar. 

Ingen anmälan behövs.
 

Men det vore mycket bra om du kan säga till om du inte kan komma.
Så ska vi försöka lösa detta på något sätt.

OBS INGEN AVGIFT I ÅR.

Frågor: Kim 0735-266 063 eller 
kim.hson61@gmail.com



En promenad runt 
Dazaifu i prefekturen 
Fukuoka 
Dazaifu är en liten 
stillsam stad i prefek-
turen Fukoka, Kyushu 
i södra Japan. 
Den grundlades i 
slutet av 600-talet och 
fungerade som 

Helgedomen Tenmanguu 
i Dazaifu

administrativt centrum 
för hela ön Kyushu i 
mer än 500 år.
Helgedomen Tenman-
guu i Dazaifu är för-
modligen den mest kän-
da turistattraktionen i 
prefekturen Fukoka. 

Den ligger bara fem 
minuters promenad 
från tågstationen. 
Dazaifu är också känt 
för andra helgedomar 
och trädgårdar. Komy-
ozenji är en zen-tempel 
grundat 1273 och är 
berömt för sina två 
vackra trädgårdar. 



Den ena är en 
stenträdgård (den enda 
på Kyushu) som är 
formad som 
kanji-tecknet för 
”ljus” och den andra är 
trädgård med sten och 
mossa som 
representerar hav och 
land.



Hälsodeklaration  
 

Namn:   

Personnummer:  

 

1. Har du haft konstaterad eller misstänkt COVID-19? JA NEJ 

Om ja, när?  

2. Har du haft, de senaste 14 dagarna, feber och/eller 
förkylnings-, hosta, halsont, led-/muskelvärk, huvudvärk, 
magbesvär med diarréer?   

JA NEJ 

3. Om Ja: Har det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade i 
symtom enligt ovan? 

JA NEJ 

4. Om ja: Har du varit feberfri och känt dig frisk de senaste 
48 timmarna? 

JA NEJ 
 
 

5. Känner du dig idag helt frisk?   JA NEJ 

   
Jag förstår vikten av att ovanstående frågor besvaras sanningsenligt och noggrant. Att undanhålla 
information enligt ovan kan medföra risk för annan att drabbas av COVID-19 som klassas som en allmän- 
och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska 
därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon för risk att 
smittas.  
 
Jag har läst och förstått frågorna och texten ovan.                 JA 
 
 
Jag har svarat sanningsenligt på frågorna.                                 JA 
 
 
Namnunderskrift   
  
Ort  
  
Datum   

Ställ dig dessa frågor innan du ger dig av till träningen?

Och agera efter vad du svarat så tar vi alla vårt ansvar för att 
inte öka eller sprida smittan vidare.

Nej du behöver inte lämna in lappen.
 Du behöver bara svara på frågorna inför dig själv.



Missa inte våren.
Vi hjälper dig med din pollenallergi.

Svenska spel, v 0-0

Heja 
på oss!

Vår förening är en del av Svenska Spels 

initiativ Gräsroten som årligen delar ut 

miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss 

nästa gång du spelar så är vi med och 

delar på pengarna. 

Gör det på svenskaspel.se/grasroten 

eller hos ditt ombud.

Vill du stödja Klubben men vet inte hur?

Gräsroten är en liten enkel sak som inte kostar 
dig en krona! Men som ger pengar i kassan till 
klubben. Om du spelar på någon av Svenska 
spels alla spel bara säg till att du vill stödja 

Carlskrona Jiujitsu Fuji, kostar inget extra och 
ju fler vi blir desto mer pengar får vi från 

Svenska Spel. Just nu är vi tre personer som 
stödjer klubben på detta sätt, 

självklar både vill och kan vi bli fler.

Hoppas du är nästa!!

HJÄLP!!
Snart gå vi in i ett nytt 

år med allt vad det 
innebär. Innan mars 

månads 
utgång kommer 

klubben hålla 
årsmöte, 

och nu behöver vi 
förnya oss här i 

styrelsen. 

Kan du tänka dig 
hjälpa till på något 

sätt i klubben 
snälla säg till någon 

i vår styrelse 
eller din instruktör!

Ett stort tack på 
förhand från.
Fujis styrelse!



Bok och film 
tipset

Ibland händer det att 
bra böcker blir till bra 
film. Nu har vi turen 
att presentera en sådan 
bra bok som blivit till 
en bra film. 
Boken heter Kinesen 
och är skriven av 
Stephen Leather. 

Nguyen tränades i 
Vietnams djungler 
en man som redan 
upplevt både tortyr och 
obeskrivlig smärta. 
Men nu bor och verkar 
han i London Nguyen 
börjar känna sig trygg 
och glädjs åt att få se 
sin dotter växa upp.
Då exploderar hela 
hans tillvaro. En bomb 
detonerar på ett 
varuhus och hans 

hustru och dottern 
försvinner i ett hav av 
glassplitter. 
IRA tar på sig 
ansvaret. Därmed har 
de också skaffat sig sin 
farligaste motståndare 
någonsin. Nguyen vet 
hur man dödar och har 
inte längre någonting 
att förlora. 

Detta är upptakten på 
en mycket spännande  
 bok som jag
 mycket varmt kan  
 rekommendera.
 En bok i absolut  
 mästare klass



Så blev då boken till 
film The Foreigner 
vilket då enkelt 
betyder 
utlänningen, inte 
säker på att titeln är så 
lyckad men filmen är 
desto bättre. 
Två mycket duktiga 
skådespelare i 
huvudrollerna 
Jackie Chan och 
Pierce Brosnan 
gör den här filmen till 
en mycket lyckad 
filmatisering av 
boken. Som alltid så 
når den inte upp till 
boken 100% men det 
finns det nog ingen 
film som gör, boken är 
alltid bättre än 
filmen denna film 
inget undantag. Men 
den är endå väldigt 
bra och klart sevärd, 
som film tycker jag att 
de har lyckats väldigt 
väldigt bra. 

SE DEN! 

Men läs gärna boken 
först!

Tipsaren 
Kim Håkansson

Jackie Chan ses här utföra en Ju-jutsu teknik.



Japanska spalten.





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

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

Ungefär tre timmars bilresa 
från Kyoto ligger i Yosa 
Distrikt (Kyoto Prefektur) ett 
område med 220 hus som 
kallas Funaya. 

Husen ligger vid vattenbrynet 
av Inebukten och har garage 
med plats för båtar. 
Området är också känt som 
“Kyoto vid havet”. 

Husen ligger vid vattenbrynet 
av Inebukten och har garage 
med plats för båtar. 
Området är också känt som 

“Kyoto vid havet”. 

Japans Venedig


