
Hej alla Fujianer, här kommer Fujinytt! NR 3 2021

I DETTA NUMRET AV FUJINYTT. 
  Japanska spalten, Soke Yasumotos historia. 

Läger inbjudan och mycket mera 

Dags att planera in hösten avslutning 
  Torsdagen den 16 december

 kl 18.00 - 20.00. 
Plats : Wämöskolan

När : Lördag  2019-12-12 kl. 18.00 – 20.00

Pris: 0 kr ingen avgift i år. 

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

SWISH Nummer: 

123 211 04 84

Extra graderingstester 

följande dag under 

ordinarie träning:

Extra test dag 

2021-12-14 kl 18.00- 19.30

OBS! detta du måste 

anmäla  OBS!



Yasumoto Akiyoshi föddes 
1933 i staden Tottori i 
Yonago provinsen. Han bodde 
tidigare i Nishinomya där han 
hade jobbat i stadshuset under 
en mycket lång tid. Yasu-
moto Akiyoshi är känd för sin 
skicklighet i Ju Jutsu och sin 
stora intresse för 
historia och arkeologi. 
Han har skrivit mycket 
historia om Shymano provin-
sen som har baserats på sina 
arkeologiska fynd bl a under 
vatten. 

Yasumoto Akiyoshi har också 
en av Japans största samlingar 
av ’ukyoe’, bilder ’kekujiku’ 
och kalligrafi ’sho’.
Under sin tid som 
stadstjänsteman så under-
visade han avväpningstekni-
ker för polisen i Hyogo 
provinsen, och har bl a blivit 
inbjuden av jinja munkar i 
sin provins för att undervisa 
Ju Jutsu i templet.

I sin ungdom så tränade han 
Judô för sin farbror, hachi-
dan, och uppnådde graden 
sandan (2 dan) innan 

Yasumoto Akiyoshi

Yasumoto Akiyoshi slutade 
då han, enligt sägen, hamnade 
i bråk med Yakusa (Japans 
motsvarighet till Mafia) och 
ansåg att Judo’n inte var till-
räcklig. Under många år så 
tränade Yasumoto Akiyoshi 
bl a boxning för att sedan 
vid 26 års ålder påbörja sin 
träning hos Minaki Saburôji. 
Minaki Saburôji hade startat 
en Dojo på första våningen i 
det hus Yasumoto Akiyoshi 
bodde i.

Yasumoto Akiyoshi erhöll 
Menkyo Kaiden och var under 
många år en av 
huvudinstruktörerna i 



Hontai Yoshin Ryu och blev 
samtidigt vän med många av 
de andra eleverna och instruk-
törerna i Hontai Yoshin Ryu. 

Han tränade bland annat un-
der Kanazava Ichizu som var 
far till Yasumoto 
Akiyoshi’s vän Kanazava 
Akira, Nakagawa-sensei Soké 
Mugai Ryu Iai och erhäll 
’men-no-maki’ rokudan 
(6 dan).
Yasumoto Akiyoshi blev 
även undervisad av Minaki 
Saburôji i ’bone-setting’, som 
handlar om hur skelettet är 
uppbyggt och hur det funger-
ar.

Kamon Familjevapen
 

eller märke Soké Yasumoto 
familjevapen blev belönad 

1673. Det symboliserar hans 
familjs samurajstatus.

Om Moto-ha Yoshinryu ju-
jutsu
Måndagen den 18 oktober 
1999 blev det för förste gången 
någonsin undervisat i Moto-
ha Yoshinryu. Grundaren 
av stilen Moto-ha Yoshinryu 
är Yasumoto sensei 8. Dan 
ju-jutsu och menkyu kaiden 
Hontai yoshi ryu.

Om Yasumoto sensei
Yasumoto tränade i många år 
Ju-jutsu under Soke Minaki 
den 17. ledaren av Hontai 
yoshin ryu. Den ledaren av 
Hontai yoshin ryu Soke Inoue 
gav Yasumoto menkyu kaiden.

Kanji tecken

 Bushido skrivet av 
Soke Yasumoto 



Alltsedan mars 1981 har 
Yasumoto Sensei rest runt 
över det mesta av Europa och 
undervisat i Ju-jutsu. Till 
att börja med reste Yasumoto 
mest i Italien och England. 
1985 började Yasumoto att 
undervisa i Skandinavien, 
mest i Danmark och Sverige. 
Under ett besök i Danmark 
1999 beslöt Yasumoto Sen-
sei att skapa stilen Moto-ha 
Yoshinryu.

Yasumoto Sensei besökte 
Karlskrona första gången 
2004. Nästa besök fick vi 
redan 2005 då, klubben blev 
honbu dojo för Moto-ha 
Yoshinryu över Sverige, 
träningen leds av 
KimHåkansson.

Sedan dess har Yasumoto 
återkommit nästan varje år 
till oss i Karlskrona. Detta 
tack vare ett nära samarbetet 
med Peter Nüchel och Værløse 
självförsvarsklubb i Danmark. 
Som är honbu dojo för 
Moto-ha Yoshin ryu i 
Danmark. 

Höjdpunkten för klubben blev 
när vi 2010 åkte ner till Japan 
och besökte Yasumoto i hans 
hem och tränade för honom i 
Yonago Japan.

Kanji tecknen för Moto-ha 
Yoshin ryu Ju-jutsu



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!!

Hej alla Fujianer!
 
I önskan om att ge lite tillbaka av allt vi tappat under corona-pandemins framfart 
ansökte vi om ett återstartsstöd. Stödet riktar sig till tränare samt aktiva i förenin-
gen och syftar till att öka motivationen att fortsätta med/i verksamheten.
Vi kan glädjande meddela att vi har fått ta del av detta stöd genom ett bidrag. Med 
detta bidrag planerar vi ett par aktiviteter som vi hoppas ska ge inspiration samt 
stärka träningsglädjen.
 
Först och främst kommer vi att arrangera ett internationellt läger i februari med 
inbjudna instruktörer. Därefter planerar vi att delta vid Kristianstads Kampsports 
center 50-årsjubileum. För att fira arrangerar de ett läger den 20-22Maj 2022. 
Vi kommer att åka i samlad trupp och klubben står för kostnaderna så långt det går 
snabb anmälan gör våra planer enklare.  Styrelsen
 



Hej alla Fujianer!
 
Vi vill härmed välkomna er till vårt internationella läger 
helgen den 12-13 februari
med instruktörerna:
•	 Mauro	Toso	7.	Dan	Menkyo	Kaiden	Honbu	Cho	of	the		
 Italian branch
•	 Daniela	Cappi	5.	Dan	Okuden	Honbu	Cho	of	the		 	
 French branch
•	 Allan	Jonassen	7.	Dan	Menkyo	Kaiden	Honbu	cho	of		
 the Danish branch
•	 Jesper	Holm	Espenhein	7.	Dan	Menkyo	Kaiden	Shibu		
	 Cho	
 
Lägret kommer att hållas i Wämöskolans gymnastiksal. Vi 
tar tacksamt emot all hjälp vi kan få i anslutning till lägret. 
För de som har möjlighet att hjälpa till står föreningen för 
lägeravgiften.
 
Anmäl ert intresse så fort som möjligt på vår hemsida 
www.cjjk-fuji.se och meddela gärna om och i sådana fall när 
ni kan vara behjälpliga.
 
Med vänliga hälsningar Styrerlsen
 
 

Mer infon 

kommer så fort 

vi kan och vet 

mer!!



Hej alla Fujianer!
 
Helgen den 20-22Maj 2022 
kommer Kristianstads 
Kampsports center att 
arrangera ett läger för att fira 
50 år som förening. Vår fören-
ing planerar att ordna en resa 
dit för att delta på lägret. Alla 
medlemmar som är 
intresserade är välkomna. Om 
intresse finns kommer även 
övernattning att erbjudas. 
Kostnad för resa, läger och 
övernattning 
För eventuella vårdnad-
shavare som vill följa med 
kommer vi att ta ut en mindre 
kostnad för…
Mer detaljerad information 
kommer när vi fått en över-
blick över hur många som är 
intresserade.
 
Vi hoppas att alla vill hänga 
med. 
Anmäl ert intresse så fort som 
möjligt!
 



Japanska spalten.





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

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

Välkomna till höstterminen 2021
Priserna för året 2021 är:

För dig som betalt medlemsavgiften på 100: - 
på vårterminen gäller dessa priser minus medlemsavgiften på 100: - per person.

  Ungdomar / mon-graderade :  425kr/termin eller årsavgift 700kr
  Vuxna / kyu-graderade:   525kr/termin eller årsavgift 900kr
  Familj (upp till 4 personer):  1200kr/termin eller årsavgift 2000 kr
  Stödmedlem:    100kr/år
  Instruktörer & aspiranter:  100kr/år

OBS: Årsavgiften gäller endast kalenderår OBS

I avgiften ingår förutom medlems- och träningsavgift 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 höstterminen är 2021-09-30 

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

425,00

Anna Andersson
Ny Ungdom VT - 2018


