
Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 1 2021

I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Ett nytt Japanskt slott, 

Japanska spalten, Ju-jutsuns historia. 
Årsmötes inbjudan och mycket mera 

ÅRSMÖTE !!
Enligt vår stadgar så ska vi ha vårt årsmöte inte senare 
än utgången av mars månad. Vi har satt ett datum dock 
har vi inte ännu satt någon plats. Det kan bli så att vi 
håller ett digitalt årsmöte eller så löser sig allting, och 
vi meddelar då en plats på hemsidan alternativt så 
kommer där finnas en länk för digitalt möte. 

Alla övriga handlingar kommer de även finnas där. 
Vilket som så önskar vi er alla Fujianer 

varmt välkomna! 
Till klubbens årsmöte den 25 mars 

klockan 18.00 – 19.30

Torsdagen den 25 mars 2021 kl 18.00 

www.cjjk-fuji.se

Övriga förslag och eventuella motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 4 mars.

kim.hson61@gmail.com



Slottet Tahara

Under Muromachi- och 
Sengoku-perioderna hade 
större delen av halvön Atsumi 
belägen i dagens Aichi-prefek-
tur kommit under kontroll av 
Toda-klanen, eftersom Toda 
Munemitsu hade fått i 
uppdrag av Ashikaga Shogun 
att lägga Mikawa-provinserna 
under sig. När han tog sig 
från Kyoto via Chita-halvön 
in på Atsumi-halvön, fortsatte 
han med att anlägga slott som 
sitt huvudkvarter. 

Slottet Tahara

Tahara slott lät han upp-
föra 1480. När Munemitsu 
avancerade mot öster och 
förlade sin maktbas till slottet 
Nirengi blev hans son 
Norimitsu borgfogde och 
lämnade Tahara 1508 när 
hans far dog och flyttade 
istället till Nirengi. 

Toda-klanen blev vasaller till 
Matsudaira (senare 
Tokugawa) fram till efter 
belägringen av Odawara 1590, 
då de skulle avsättas efter 
att Ieyasu tilldelats Kanto-
regionen av Toyotomi 
Hideyoshi. 
Taharaslottet förlänades då 
till Igi Tadatsugu, som byggde 
om och stärkte både vallgra-
varna och stenmurarna. 



År 1601 återgav Ieyasu 
Toda-klanen deras tidigare 
daimyo-status och gav dem 
samtidigt ett bidrag på 10 000 
koku samt återupprättade 
deras ägo över Tahara, som nu 
blivit en domän. 
Toda stannade kvar i Tahara 
fram till 1664, då klanen 
tilldelades Amakusa-domänen 
i Bungo-provinsen (dagens 
Oite-prefektur i Kyushu) och 
det årliga bidraget höjdes till 
21 000 koku.

Trots att det var en mindre 
domän fick Tahara ett 
komplett slott, till skill-
nad från andra domäner av 
liknande storlek som bara 
hade en Jin'ya, det vill säga 
ett befäst administrativt 
huvudkontor.

Slottet revs 1872 även om 
delar av det ursprungliga 
stenarbetet och vallgravarna 
finns kvar. På platsen för 
Honmaru, den inre 
befästningen, finns nu en 
Shinto-helgedom tillägnad 
Miyake-klanen och en annan 
tillägnad Watanabe Kazan, en 
ledamot för Miyake-klanen, 
som var en forskare, statsman 
och fulländad konstnär. Den 
stora porten och en Yagura, 
ett torn, rekonstruerades 
1990 som en del av 
Tahara-stadsmuseum.



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.



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!!

Äntligen. Barn och ungdomar får träna igen! 

Jiujitsuklubben Fuji drar igång träningen igen. Vi börjar med barn- och ungdomsträn-
ing en gång i veckan, från och med tisdagen den 23.2 (sportlovsveckan). Notera också att 
träningstiden blir något kortare: vi kör 18.00 – 19.00. Så snart omständigheterna medger 
ökar vi antalet träningstillfällen och hoppas givetvis också att snart kunna bereda plats 
på mattan för alla vuxna.

Följande regler och begränsningar gäller:

Endast de födda 2002 och senare får träna
Ingen tränar som har förkylnings- eller andra luftvägssymtom

Lokalens storlek medger som mest 18 tränande, plus instruktörer (först till kvarn)
Inga föräldrar eller andra (vuxna eller barn) får vistas i lokalen under träningen

Alla kommer ombytta till träningen
Alla tvättar händerna innan träning

Alla spritar händerna innan träning (sprit finns på plats)
Kroppskontakt tillåten, men träna med samma partner hela passet

Som kompensation för utebliven och/eller begränsad träning under tiden för pandemin 
har styrelsen beslutat att inte ta ut någon träningsavgift under VT 2021, utan endast den 
obligatoriska medlemsavgiften som är 100 kronor per medlem och år, se sista sidan för 
betalningar.



Ju-jutsuns historia
av Robert von Sandor
Med shogunen Yoritomo 
(1147-1190) har det japanska 
shogunatsystemet grundlagts 
och därmed tog feodaltiden 
sin början. Feodalherrar  
härskade oavbrutet ända fram 
till Tokugawa-periodens slut 
år 1876, då enligt kejserligt 
edikt bärandet av de för 
japanska ädlingar karakteris-
tiska svärden förbjöds.

Det feodala systemet var 
uppbyggt på tre härskande 
klasser varav den lägsta var 
krigarklassen, vars medlem-
mar kallades samurajer 
eller shizoku. Inom dess led 
fann den feodala makten sitt 
verkliga stöd och samurajens 
uppfostran var en mycket 

viktig faktor i systemets 
organisation. Då det var frå-
gan om en klass, som hade 
kriget som yrke fick samu-
rajen en övervägande krigisk 
uppfostran, där stridsteknik 
med skilda vapen eller med 
bara händerna upptog större 
delen av schemat. Ett barn 
föddes till samuraj och hans 
uppfostran påbörjades redan 
vid 2 års ålder och denna fort-
skred tills han fyllde 20 år.

Trogen japanens mentalitet 
och medfödda konstnärli-
ghet var det helt naturligt att 
samurajen utvecklade varje 
kampgren till en konst, där 
praktiserandet, trots sakens 
blodiga allvar, försiggick 
under mycket bestämda och 
konstnärliga former. Syftet 
var tvåfaldigt: man utveck-
lade på detta sätt en oerhörd 
skicklighet samtidigt som 
man bedövade sina sinnen mot 
krigs hanteringens 
hemskheter genom att utöva 
denna under konstnärliga 
former.

Bujutsu, krigskonsten, 
uppdelades på jujutsu, den 
mjuka konsten, en stridsform 
där man utan att använda 
vapen eller styrka besegrade 
motståndaren med mjukhet 
och finess. Denna konst har 
blivit känd utanför Japans 
gränser under den förvrängda 
benämningen jiu-jitsu. 
Övriga grenar i bujutsu var 
kenjutsu eller kendo, svärds-
fäktningen, (med riktiga 
svärd eller attrapp) en verklig 
konstart där enbart att dra 
svärdet ur baljan utvecklades 
till konst med många bestäm-
da variationer. 

Dessa går under namnet iai 
och bildar en högtstående 
klass för sig inom de martial-
iska idrotterna i Japan. Kon-
sten att som vapen använda 
den 
järnbeslagna solfjädern som 
hör till den japanska 
krigarens stridsutrustning 



går under namnet tessen, det 
virtuosa bruket av lansen, 
naginata, och slutligen båg-
skytte, kyujutsu, som bredvid 
sin krigiska användning även 
begagnades som mental övning 
i religiösa sammanhang.

När jujutsun började praktis-
eras för första gången, eller 
vem som utvecklat den, är 
obekant. Så som många andra 
saker i Japan, sträcker sig 
historien tillbaka till 
mytologiska tider och man 
berättar att gudarna Kajima 
och Kadori använde den 
mjuka konsten till att tukta 
de laglösa inkräktarna i den 
östra provinsen.
En vanlig men felaktig åsikt 
är, att jujutsun härstammar 
från Kina och att den infördes 
i Japan under namnet kempo 
av en kinesisk präst år 1659. 
Denne skulle ha lärt ut 
konsten till tre japanska 
ronin (samuraj som inte är 
bunden till någon feodal-
herre), Fukumo, Isogai och 
Mikura vilka bildade var sin 
jujutsuskola och utvecklade 
tre skilda system i konsten att 
med bara händer försvara sig 
mot en beväpnad motståndare.
Det är dock bevisat att jujutsu 
har praktiserats även före 
1659 i Japan och man vet , att 
en stridsmetod lik 

jujutsun var välkänd redan 
under Muromachi-perioden 
(1392-1573).
Förklaringen till att man 
vet så litet om den mjuka 
konstens uppkomst finner 
man i den omständigheten, 
att de gamla mästarna som 
undervisade i skilda ryu, 
jujutsuskolor, omgav sina 
system med stor sekretess och 
aldrig gav ut några offentliga 
skrifter om sina läror. än idag 
är det endast några få skrifter 
kända, där de gamla mästar-
nas system behandlas.

Att lära och träna jujutsu var 
inte enbart en krigisk 
nödvändighet utan ansågs 
även som ett tecken på andlig 

och kulturell uppfostran, som 
varje samuraj måste ge bevis 
på i alla sammanhang. Att 
använda jujutsun i allvarlig 
strid var ett uttryck för 
andlig upphöjdhet och 
kroppslig överlägsenhet och 
om en samuraj attackerades 
med vapen av en simpel 
motståndare, försökte samura-
jen besegra honom först med 
Óden mjuka konstenÓ innan 
han själv drog sitt svärd.
Den äldsta med säkerhet kän-
da jujutsuskolan Takenouchi 
Ryu grundades av Takenouchi 
Hisamon år 1532.
I dag är jujutsun inte längre 
en hemlig konst förbehållna 
samurajer. 
Den praktiseras världen runt 
i alla större städer i speciella 
träningslokaler och skolor.



Japanska spalten.





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

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

Välkomna till vårterminen 2021
Priserna för året 2021 är:

Hej alla Fujianer!

Eftersom vi blir tvungna att skjuta på terminens kursstart och det är oklart när vi kan komma 
igång med träningarna, har styrelsen beslutat att enbart ta ut medlemsavgift för vårterminen 

2021. När träningarna väl sätter igång kommer således föreningen att stå för träningsavgiften.

 I medlemsavgiften ingår vårt medlemsskap i 
Svenska Budo Och Kampsportsförbundet (SBK). 

Det ingår också en försäkring som skyddar dig ifall det skulle ske en olycka.

Ps. För att underlätta mitt jobb som kassör var vänlig och 
skriv för samt efternamn och vilken grupp ni tränar i på inbetalningen.

Sista betalningsdag: för vårterminen är 2021-02-28 

Med vänliga hälsningar
Kassören

SWISH Nummer: 

123 211 04 84

INBETALNING/GIRERING     AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare (endast namn)

Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji

Belopp kronor Till bankgironr: (I fylls alltid)

59 06 - 92 94

EXEMPEL

100,00

Anna Andersson
Ny Ungdom VT - 2021


