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GÖTEBORGS JUDOKLUBB

Göteborgs Judoklubb
Ett stycke svensk judohistoria

Av Dick D. Johansson

Göteborgs Judoklubb (GJK) är en av Sveriges äldsta och mest framgångsrika judoklubbar. I
Lag-SM-sammanhang står GJK i särklass med 25 st Lag-SM-guld, tre på damsidan (start
1978) och 22 st (av 37 möjliga sedan starten 1969) på herrsidan.

En genomgång av gamla verksamhetsberättelser och protokoll ger en intressant inblick i hur
judon har utvecklats och förändrats i Sverige. GJK har varit en föregångsklubb i många
avseenden, många GJK-are har tillhört judolandslaget och varit bland Sveriges mest fram-
gångsrika judoka genom tiderna. Också på ledarsidan har några GJK-are haft framskjutna
positioner inom Svensk judo och många GJK-are har erhållit höga Dangrader.

Vid min genomgång av det nu historiska materialet har jag valt och vrakat efter eget huvud.
Alla personer som har lagt ned ett osjälviskt arbete för GJK har jag inte nämnt, men ingen är
heller glömd. Handlingarna som finns bevarade talar sitt tydliga språk och de är tillgängliga
för den som själv vill sätta sig in i hur GJK har utvecklats genom åren.

Judon kom till Sverige i mitten av 1950-talet. Vad som då hände finns dokumenterat på olika
ställen, bl a i Svenska Judoförbundets Jubileumsskrift 2000 och i den svenska boken
JUDO, som kom ut år 2004. Göteborgs Judoförbund har också i sin Jubileumsskrift 40 år
(1964 – 2004) redovisat text och bilder om judons utveckling inom Göteborgsdistriktet. Det
jag nu behandlar rör de första 15 åren med min klubb – Göteborgs Judoklubb – jämte några
särskilda avsnitt som är värda att uppmärksammas.

Första året – 1961

Göteborgs Judo och Jiu-Jitsuklubb bildades den 17 maj 1961 på initiativ av Kurt Durewall,
som blev klubbens förste ordförande, och fyra andra medlemmar på Redbergsgården i
Göteborg. Det finns en klassisk bild när den första styrelsen, Hans Ekdahl, Carl Hansson,
Gunilla Persson, Knut Svensson och Kurt Durewall sitter i lokalen runt en gymnastikbänk
som mötesbord. Lokalen på Redbergsgården var ungefär 100 kvadratmeter stor och antalet
medlemmar vid klubbens bildande uppgick till 13 st. Vid det första verksamhetsårets slut
fanns det 28 medlemmar i klubben. 23 var män och fem var kvinnor.

GJK:s första officiella framträdande ägde rum den 10 juni 1961 med en uppvisning vid
invigningen av Vargöns idrottsplats.

Klubbens omsättning det första året uppgick till 2 101 kr.
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Första brunbältet till GJK

Redan under andra verksamhetsåret, den 1 april 1962 – 31 mars 1963, blev Kurt Durewall
graderad till 1 kyu (brunt bälte) av Karl Wöst, 2 Dan, som var Svenska Judoförbundets förste
ordförande.

Den 19 september 1962 ändrades klubbnamnet till Göteborgs Judoklubb (GJK) och samtidigt
fastställdes GJK:s klubbmärke, som gäller än i dag. Den 18 november samma år beviljades
klubben medlemskap i Svenska Judoförbundet och i Riksidrottsförbundet.

Antalet medlemmar uppgick till 40 st, varav åtta var kvinnor.

Göteborgs Judo-Allians bildas

Ordförande under det tredje verksamhetsåret, 1963/64, var Hans Ekdahl och Kurt Durewall
ledde den tekniska kommittén.

Det fanns nu fem judoklubbar i Göteborg och dessa bildade den 7 oktober 1963 Göteborgs
Judo-Allians. Flera tävlingar arrangerades i distriktet. Två landskamper arrangerades, en mot
Danmark i Heering och en mot Finland i Norrköping. GJK-aren Bo Jonasson blev som
”grönbälte” uttagen till båda efter att ha kvalificerat sig genom att i uttagningarna besegra fem
”svartbälten” och skötte sig utmärkt. Bo är alltså GJK:s förste landslagsman!

Vid påskhelgen 1963 gästades GJK av den japanske judotränaren Mahito Ohgo, 4 Dan, vilket
ledde till helt ny uppläggning av judoträningen.

Medlemsantalet uppgick nu till 56 st, varav 13 st var kvinnor.

”Bäckis” blir revisorssuppleant

Hans Ekdahl fortsatte på ordförandeposten under det fjärde verksamhetsåret, 1964/65, och
Stig-Arne Bäckströms, inom judon känd som ”Bäckis”, namn dök för första gången upp i
GJK:s handlingar, nu som revisorsuppleant.

Medlemsantalet uppgick till 70 st och Bengt Torstensson var klubbens ende representant vid
SM i Helsingborg i maj månad 1964. Det arrangerades sommarläger i Hindås och på Bosön
och Göteborgs Judoförbund bildades av distriktets fem klubbar. I förbundets regi hölls de
första Distriktsmästerskapet. Matcherna var inte av någon högre klass, men publikmässigt var
tävlingarna bra.

Klubbmästare 1965 blev Bengt Torstensson och även detta år var Mahito Ohgo på ett
uppskattat besök.

Rinus Elzer – GJK:s förste Svenska Mästare

Rolf Nilsson (senare: Kvicklund) blev GJK:s tredje ordförande inför det femte verksamhets-
året, 1965/66, och ”Bäckis” var klubbens kassör.
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Kurt Durewall avgick som tränare på grund av tidsbrist och i hans ställe kunde GJK knyta till
sig ”en mycket eminent tränare”, Rinus Elzer, 4 Dan, från Holland, ”som rönt mycket stor
popularitet och aktning”. Rinus började den 20 oktober 1965 leda träningen en gång i veckan.

Medlemmarna deltog flitigt på läger såväl inom som utom Sverige och klubben besöktes
också av utländska tränare. Vid SM den 17 april 1966 vann Rinus Elzer GJK:s första SM-
guld och Bengt Torstensson, som var med i landslaget mot Danmark redan den 7 november
1965, blev SM-trea.

Den 15 april 1965 hölls den sista träningen på Redbergsgården, varefter adressen byttes till
Mölndalsvägen 26, där GJK, efter framgångsrikt arbete av Stig Nylander, fått hyra en äldre
fabrikslokal i behov av reparation med en yta om 1 200 kvadratmeter. Styrelsens medlemmar
jämte Stig Nylander gjorde detta lokalbyte möjligt genom att gå i personlig borgen för ett lån
om 30 000 kr.

Under året startade klubben försöksverksamhet med kurser i Självförsvar under Rinus
ledning.

Gunvor Carlsson (senare: Löf) omnämns för första gången i GJK:s handlingar. Mahito Ogho
utnämndes till GJK:s förste hedersledamot den 24 april 1965.

Årets omsättning uppgick till 13 723 kr.

Invigning av nya dojon – första svartbältet till GJK

Under det sjätte verksamhetsåret, 1966/67, leddes klubben alltjämt av Rolf Nilsson, Gunvor
Carlsson och Stig-Arne Bäckström, som presidium, med Rinus Elzer som klubbtränare och
ansvarig för den tekniska kommittén. Vid årsmötet den 20 maj 1966 tilldelades Kurt
Durewall ett hedersmedlemskap för sin insats och betydelse som klubbens drivande kraft
under de första åren.

GJK arrangerade flera tävlingar och vid Nordiska Mästerskapen den 20 juni 1966 blev Bengt
Torstensson trea.

GJK firade sitt 5-års Jubileum den 5 – 6 november 1966 med invigning av den nya dojon på
Mölndalsvägen. Invigningen, till vilken samtliga judoklubbar i Sverige var inbjudna,
förrättades av Svenska Judoförbundets ordförande Göran Stangel, Norrköping. I samband
med invigningen avgjordes Rinus Elzers Cup, som vanns av Dennis Eliasson, 2 kyu. GJK
hade nu två landslagsmän, Bengt och Dennis, som båda blev uttagna till en landskamp mot
Danmark den 27 november samma år och, tillsammans med Tommy Löf, till en trelandskamp
i Helsingfors mellan Sverige – Finland – Polen den 17 mars 1967.

I februari 1967 fick GJK fint besök av Dr G. F. M. ”Opa” Schutte, 6 Dan, från Holland, som
höll ett ne-waza-läger tillsammans med Rinus med ett 60-tal deltagare.

Vid Svenska Mästerskapen i Mölndal den 5 mars 1967 blev GJK:s Walter Pielage och Rinus
Elzer Svenska Mästare. Därtill erövrade Michael Zvorc, Bengt Torstensson och Tommy Löf
silvermedaljer och Björn Engberg en bronsmedalj.
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I augusti 1966 graderades Bengt Torstensson till 1 Dan av H. Kato, 4 Dan, från Japan, och
blev därmed GJK:s första egna svartbälte.

Skollovsjudon den 13 – 17 februari 1967 lockade sammanlagt 700 skolungdomar. Man
häpnar! Var finns så många skollovslediga och judointresserade ungdomar i dag???

Dr ”Opa” Schutte invaldes den 20 maj 1967 till hedersmedlem i GJK.

Collco Cup – populär lagtävling

Rolf Kvicklund var alltjämt ordförande under GJK:s sjunde verksamhetsår, 1967/68, och
”Bäckis” och Gunvor var med i styrelsen, som under året hade hela 20 styrelsemöten.

Rinus träning gav resultat och vid SM den 17 mars 1968 i Helsingborg vann Claes Hall
junior-SM-guld och Sven-Åke Antelid blev tvåa i juniorklassen. Redan på hösten 1967 hade
Tommy Löf blivit tvåa i den internationella klassen vid All Sweden Championships.

På våren 1967 vann Rinus Elzer och Tommy Löf var sin guldmedalj i lagtävlingen Collco
Cup, en tävling som blev mycket populär, samlade många deltagare och höll sitt grepp om
Judo-Sverige ända till 1976 då tävlingen lades ner av förbundet. Om det berodde på att GJK
då hade vunnit tävlingen fem år i rad kan det bara spekuleras om.

Världsmästaren 1967 Willem Ruska, 4 Dan, en av Rinus träningskamrater från Holland, kom
på besök hösten 1967 och blev i samband med det utsedd till hedersmedlem i GJK den 23
september 1967. En annan av 1967 års världsmästare som besökte vår klubb på våren 1968
var Eiji Maruki, 5 Dan, som också utsågs till hedersmedlem i klubben (den 14 februari 1968).

Under Carl Hanssons ledning bildades GJK:s Aikidosektion under året och det hölls
aikidoträning två gånger i veckan.

I mars 1968 beslutade GJK att hyra en ny dojo på Andra Långgatan 48 med en lokalyta om
ungefär 600 kvadratmeter, varav en mattyta om 240 kvadratmeter, med inflyttning i mitten av
april samma år.

I dojon på Mölndalsvägen spelades det populär bingo där spelarna i stället för ”bingo” skulle
ropa ”judo” för att få sidovinster. Bingon, vars lotteriföreståndare var Allan Rosander och
där Stig Nylander var en drivande kraft, omsatte detta år hela 745 907 kr och klubbens vinst
uppgick till 110 000 kr.

Rinus Elzer heltidsanställd tränare hösten 1968

Det blev en allt större och mer omfattande verksamhet som Rolf Kvicklund och hans
medarbetare fick administrera verksamhetsåret 1968/69 efter inflyttningen i den nya dojon i
Masthugget.

OS-finalisten 1964 Wolfgang Hofmann, 4 Dan, från Tyskland, var en populär gäst i
Göteborg och som tack för sitt besök blev han klubbens hedersmedlem den 12 maj 1968.
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Från den 1 september 1968 var Rinus GJK:s förste heltidsanställde tränare och i samma
månad erhöll hans som förste svenske judoka internationell domarlicens efter att ha deltagit i
en domarkurs i Beau Vallon i Frankrike. I samband med en domarkurs i Cortina i januari
1969 passade Rinus på att bli bronsmedaljör i Internationella Italienska Mästerskapen. Vilken
kille!!!

I juli respektive november 1968 graderades Rolf Kvicklund och Tommy Löf till 1 Dan.

I augusti 1968 utsågs Rolf Kvicklund till Sveriges förste heltidsanställde judokonsulent hos
Göteborgs Judoförbund.

Inflyttningen i den nya dojon ledde bl a till att träningsavgiften höjdes med 5 kr per månad för
alla.

GJK:s tävlingsframgångar fortsatte. Tommy Löf vann Öppna SM och Sven-Åke Antelid och
Claes Hall blev svenska juniormästare. Därtill vann Tommy en Collcodeltävling och blev trea
vid NM i april 1968.

Klubbens omsättning uppgick till 114 421 kr och medlems- och träningsavgifterna 1969 var
följande.
Över 16 år 25 kr/mån 300 kr/år
Studerande/damer 15 kr/mån 180 kr/år
Barn/juniorer 20 kr/mån 240 kr/år
Passiva medlemmar    5 kr/mån   50 kr/år

”Bäckis” ny GJK-ordförande

Efter några år som ordförande tackade Rolf Kvicklund för sig och till ny ordförande valdes
Stig-Arne Bäckström för det nionde verksamhetsåret (1969/70) med Gunvor Löf som
sekreterare.

Förutom Rinus Elzer verkade 10 andra medlemmar som tränare i klubben och de flesta av
dem förenade detta uppdrag med framstående tävlingskarriärer. På grund av familjeskäl var
Rinus tvungen att återvända till Holland och det sista träningspasset höll han den 21 juli 1969.
Senare samma år, den 2 september, utsågs Rinus Elzer till hedersledamot i GJK.

Rinus hårda träning hade lagt en god grund för framtida prestationer på tävlingsmattorna.
Tommy Löf vann Öppna SM i oktober 1969 och vid SM i mars 1970 vann Tommy i lätt
tungvikt och Claes Hall blev på nytt svensk juniormästare.

Den 5 oktober 1969 startade en tävling som skulle bli svensk judohistoria, nämligen Lag-SM.
Få tävlingar har genom åren skapat sådan spänning, sådana förväntningar och sådana
besvikelser. Göteborgs Judoklubbs femmannalag vann premiärtävlingen och i det historiska
laget ingick;

Lennart Adamsson, Sven-Åke Antelid, Conny Petersson, Claes Hall och Tommy Löf

I samband med SM-tävlingarna erhöll Sven-Åke Antelid 1 Dan. Ännu ett svartbälte till GJK!
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Judo-EM skulle arrangeras i Göteborg i maj 1971 och ”Bäckis” invaldes i 1971 års EM-
kommitté tillsammans med Karl Wöst och Rune Berndtsson, båda medlemmar i Judoklubben
BUDO. För att förbereda sig på bästa sätt reste de till EM i Östberlin i maj 1970.

Vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 15 november 1969 ändrades förbundets namn till
Svenska Budoförbundet och judoverksamheten fick skötas av en Judosektion. Sett i
backspegeln kan det sägas ha varit ett mycket stort och ödesdigert misstag för svensk judo.

Styrelsen instiftade ett pris till GJK:s framgångsrikaste judoka 1969/70. Priset, inledningsvis
en pokal, som skulle vara ständigt vandrande med alla vinnarnas namn ingraverade och
vinnaren skulle erhålla en liten replik av den stora pokalen, skulle stå i GJK:s prisskåp. Den
förste vinnaren blev Tommy Löf och priset omvandlades senare till ”GJK:s Svärdspris”. I
stället för en pokal finns nu en vacker träplatta med alla vinnarnas namn ingraverade på
silverplåtar. Dessutom pryds som bekant dojon av inramade fotografier på alla Svärdspris-
vinnarna genom tiderna.

Klubbens omsättning under året uppgick till 109 265 kr.

Flera Dan till GJK

Stig-Arne Bäckström ledde GJK under verksamhetsåret 1970/71, det tionde i ordningen, med
Rolf Kvicklund som sekreterare. Under året var ”Bäckis” ledamot i Judosektionen och i EM-
kommittén.

Rolf Kvicklund, ”Bäckis” och Tommy Löf erhöll domarlicenser och under året erövrade
Tommy Löf 2 Dan och Claes Hall och Conny Petersson 1 Dan.

Tommy Löf vann Öppna Finska Mästerskapen i Öppen Klass den 4 oktober 1970 och den 21
november 1970 erövrade Tommy Sveriges första internationella placering genom att bli 3:a i
Öppna Tyska Mästerskapen.

Rinus Elzer kom till Göteborg och ledde träningarna i oktober 1970 och i maj 1971, vid det
senare tillfället i samband med firandet av GJK:s 10 års Jubileum.

Vid det andra Lag-SM-et, den 1 november 1970, vann GJK på nytt med nästan samma lag
som första gången. Ny i laget var Bill Sundberg.

Claes Hall och Tommy Löf blev ånyo Svenska Mästare och vid Riksungdomsmästerskapen
den 6 december 1970 blev Anders Dahlqvist ungdomsmästare.

Klubbens omsättning var 81 581 kr och hyreskostnaden uppgick till 25 400 kr.

I slutet av årets verksamhetsberättelse skrev styrelsen: ”Trots att ekonomin är ett ständigt
problem har klubben haft ett framgångsrikt år. … Alltså gott om tränande och ont om pengar,
men det vore illa om det var tvärt om.”.

Känns det hela igen? Ja, visst! Förhållandena är dessvärre fortfarande likadana. Bra verk-
samhet, stora framgångar, men dåligt med pengar. Hur skall vi GJK-are kunna vända
detta???
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Judo-EM 1971 i Göteborg

Stig-Arne Bäckström lade ner mycket tid och arbete på klubben och under det 11:e
verksamhetsåret, 1971/72 fick han hjälp av bl a Inga-Lill Karlsson som sekreterare och Sven-
Åke Antelid som kassör.

Judo-EM arrangerades i Frölundaborg den 20 – 23 maj 1971 och dojon användes av flera av
de gästande landslagen för uppladdning. Tyvärr blev det inga svenska medaljframgångar i
EM, men Tommy Löf vann två matcher, en i den individuella tävlingen och en i lagtävlingen,
och Claes Hall vann en match. GJK:s Sven-Åke Antelid var reserv och fick inte chansen att
beträda EM-mattan.

Engelsmannen Ton Sweeney, 4 Dan tillika internationell A-domare, var gästtränare i
november 1971 och under februari - mars 1972.

Claes Hall och Sven-Åke Antelid erhöll 2 Dan och när Collco Cup 1971 räknades samman
var GJK 1:a med 1 198 p, för JK Budo med 721 p och Nacka JK med 431 p. Snacka om
klasskillnad! Indivuduellt blev Conny Petersson, Claes Hall och Tommy Löf slutsegrare och
Hans Lindström och Sven-Åke Antelid blev tvåor.

Holländaren Ge Koning, 6 Dan, höll i ett damjudoläger i dojon i november 1971.

Årets bottennapp blev Lag-SM (det tredje) där GJK blev oplacerat. Men det skulle komma
andra tider!

I slutet av verksamhetsåret, närmare bestämt den 25 mars 1972, arrangerades för första
gången Judits Pokal, en tävling för ungdomar under 18 år. Initiativtagare var konstnären Lars
Stocks, som själv tränade judo med hela sin familj. Lars tillverkade egenhändigt den numera
berömda Judits Pokal och hans hustru Ingrid sydde ihop allas vår Judit, en tygdocka som
fortfarande finns på plats i dojon.

Klubbens årshyra uppgick till 25 000 kr och årsomsättningen stannade på 72.830 kr.

Aikidon lämnar GJK

Årsmötet för att behandla verksamhetsåret 1971/72 hölls så sent som den 10 december 1972.
Varför har jag inte fått klart för mig. Carl Hansson och Tony Sweeney valdes till heders-
medlemmar och årsavgiften höjdes från 10 kr till 20 kr. Årsmötet fattade också beslut om att
ändra verksamhetsåret till kalenderår från den 1 januari 1974.

Stig-Arne Bäckström omvaldes, efter vissa om och men från hans sida, till klubbordförande
för det 12:e verksamhetsåret, 1972/73 och till kassör valdes undertecknad, Dick D.
Johansson. Aikidosektionen hade den 7 december 1972 bildat en fristående klubb och
lämnade därmed i samförstånd GJK för att fortsätta att bedriva sin framgångsrika verksamhet
på egen hand.

Hans Lindström erhöll 1 Dan och klubbtidningen Kuchi-Waza (som på japanska betyder
munteknik eller ”skitsnack”), som tidigare kommit ut i något enstaka nummer, det första så
tidigt som 1963, kom ut med två nummer (nr 2 – april 1972  och nr 3 – november 1972).
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Tävlingsframgångarna fortsatte; Anders Dahlqvist, Hans Lindström och Tommy Löf blev
Svenska Mästare. Conny Petersson vann Internationella Finska Mästerskapen och Tommy
Löf blev Nordisk Mästare i april 1972. Vid Lag-SM den 21 oktober 1972 tog GJK hem sitt
tredje guld av fyra möjliga och i Collco Cup 1972 stod GJK ånyo högst upp på prispallen.
Rickard Pettersen blev i december 1972 Riksungdomsmästare. Conny Petersson passade
också på att plocka hem en bronsmedalj i Internationella SM i november 1972.

Den 10 mars 1973 arrangerades för första gången SM för damer (inofficiellt). GJK stod som
arrangör och tävlingen hölls i dojon. GJK:s Karin Wachsmann blev 2:a och Inga-Lill
Karlsson blev 3:a.

Shiaipriset 1971/72, sedermera det första GJK:s Svärdspris, tilldelades Tommy Löf.

Årsomsättningen uppgick till 87 057 kr och av dessa pengar gick 31 250 kr till dojohyran.

Det 13:e verksamhetsåret blev kort – bara nio månader

Också under det korta verksamhetsåret den 1 april – 31 december 1973 var Stig-Arne
Bäckström GJK:s ordförande.

Peter Millon och Bill Sundberg erövrade 1 Dan. Peter blev Svensk Juniormästare och Conny
Petersson blev Svensk Seniormästare, det första i raden av fyra på raken. Conny, som troligen
detta år tilldelades 2 Dan, hade ett bra tävlingsår och tog bl a hem en silvermedalj i Finska
Mästerskapen i oktober 1973, vilket ledde till att han erövrade det andra ”Shiai-
priset/Svärdspriset 1972/73.

Hans Lindström vann Internationella SM i november 1973.

I lagsammanhang var GJK svårslaget under säsongen och vann såväl Collco Cup 1973 som
Lag-SM 1973 (fjärde gången). Nya tävlande i Lag-SM-laget var Hans Lindström och Göran
Hökklo.

Årets omsättning stannade på 64 498 kr och Kuchi-Waza kom troligen ut med två nummer (nr
4 – november 1973 och nr 5 1973).

Femte Lag-SM-guldet till GJK

Det fjortonde verksamhetsåret, 1974 – för första gången ett kalenderår, leddes av samma
presidium som året före, alltså Stig-Arne Bäckström som ordförande, Inga-Lill Karlsson som
sekreterare och Dick D. Johansson som kassör samt med Gunvor Löf som vice ordförande.
Under året hölls 17 protokollförda styrelsemöten. ”Bäckis” erhöll A-instruktörslicens och B-
domarlicens.

Det var många GJK-are som under året fick nya Dangrader. 3 Dan tilldelades Conny
Petersson och Sven-Åke Antelid. Hans Lindström erhöll 2 Dan och Stig-Arne Bäckström,
Arne Holstein, som också var en mycket duktig judodomare, och Göran Hökklo tilldelades 1
Dan.
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Årets Svärdspris (det tredje) delades av Hans Lindström och Sven-Åke Antelid.

Conny Petersson och Anders Dahlqvist vann var sitt SM-guld och Sven-Åke Antelid blev
Nordisk Mästare. Det femte Lag-SM-guldet hamnade i GJK:s prisskåp och ännu en
sammanlagd vinst i Collco Cup kunde inkasseras.

Wolfgang Biedron, som kommit till Göteborg från Västtyskland med 3 Dan i bagaget, blev
en utmärkt förstärkning på tränarsidan och i GJK:s lag. Vid storarrangemanget i Mässhallen
av Internationella Skandinaviska Mästerskapen den 23 november 1974 segrade Wolfgang i
sin viktklass.

Under 1974 genomfördes ett stort antal graderingar hos GJK (samtliga namn och grader finns
i verksamhetsberättelsen).
1 kyu = 2 st; 2 kyu = 11 st; 3 kyu = 16 st; 4 kyu = 26 st; 5 kyu = 86 s; 1 mon = 1 st; 4 mon =
13 s; 5 mon = 29 st, eller sammanlagt 184 st graderade medlemmar!!!

Årets omsättning uppgick till 103 916 kr och hyreskostnaden låg på 25 000 kr.

Dags för byte på ordförandeposten

År 1975 blev GJK:s 15:e verksamhetsår och det blev det sista för ”Bäckis” som GJK-
ordförande eftersom han själv valde att stiga av. Han hade under många år lagt ned ett stort
och osjälviskt arbete för GJK:s bästa och under hans sista år uppgick medlemsantalet till 351
medlemmar, varav 260 st var i bidragsberättigad ålder under 25 år.

Conny Petersson erövrade A-instruktörslicens och Niklas Kristensson och Anders Dahlqvist
erhöll 1 Dan.

”Som vanligt” vann GJK Lag-SM (sjätte gången) och Collco Cup (fjärde gången) och vid
årets SM-tävlingar blev Niklas Kristensson (junior & senior), Anders Dahlqvist (junior),
Wolfgang Biedron och Conny Petersson Svenska Mästare. Vid Lag-SM-et passade också
GJK:s andralag på att ta hem en bronsmedalj.

Wolfgang Biedron, som under året visat vilken duktig judoka han var genom sina
silvermedaljer i Öppna Engelska och Öppna Holländska Mästerskapen, erhöll det fjärde
Svärdspriset. Ett motsvarande pris till bästa damjudoka tilldelades Eva Axén.

Vid de Nordiska Mästerskapen blev Conny Petersson seniormästare och Niklas Kristensson
juniormästare. Vid Scandinavian Open Championships blev Niklas Kristensson 2:a och Hans
Lindström 3:a.

Antalet graderingar på klubben under 1975 uppgick till sammanlagt 163 st.

GJK lyckades under året få bingotillstånd att spelas i Nöjeshallen på Kungstorget i Göteborg.
Tillståndssumman uppgick till 500 000 kr.

Omsättningen för året uppgick till 118 600 kr och hyran stannade på 31 250 kr.
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Tony Macconnell till Göteborg som distriktstränare

Verksamhetsåret 1976, det 16:e, blev mitt första som GJK-ordförande. ”Bäckis” var kvar som
vice ordförande till och med den 1 november 1976, Inga-Lill Karlsson var sekreterare och
Anders Sandberg var kassör.

Under året hölls rekordmånga protokollförda styrelsemöten, hela 24 st, och antalet med-
lemmar uppgick till 322 st.

GJK:s 15 års Jubileum firades på Stjärnviks värdshus på Vargö den 22 maj 1976 med ungefär
60 medlemmar och inbjudna gäster närvarande. Jubileumsutmärkelser tilldelades Carl
Hansson, Gunvor Löf, Knut Svensson, Rolf Kvicklund, Lars Stocks och Stig-Arne
Bäckström.

Under tiden den 17 – 21 mars 1976 deltog GJK som enda judoklubb i utställningen Fritid 76
på Svenska Mässan med bl a uppvisningar och utställning av GJK:s prissamling.

I september 1976 kom Tony Macconnell, 5 Dan och landslagstränare för svenska
judolandslaget, till Göteborg för att arbeta som distriktstränare. Göteborgs Budoförbunds
Judosektion och distriktets judoklubbar gjorde tillsammans denna satsning ekonomiskt möjlig
och Macconnell var två eller tre gånger i veckan och ledde träningen hos GJK.

Tävlingsframgångarna fortsatte och GJK vann Collco Cup på våren 1976 för femte gången i
rad. Efter det avslutade förbundet tävlingen, men det fina vandringspriset kan fortfarande
beskådas i GJK:s prisskåp.

Vid Lag-SM den 26 september 1976 vann GJK för sjunde gången och femte året i rad med
följande lag; Niklas Kristensson, Anders Dahlqvist, Conny Petersson, Claes Hall och Seppo
Pykäläinen.

I individuella SM-sammanhang blev det guld genom Niklas Kristensson (junior), Hans
Lindström och Conny Petersson (senior) samt ungdomarna Jan Kare, Tony Wloch och
Dennis van Hoewijk. Niklas Kristensson var i slag detta år och blev 2:a i Judosektionens
Propagandatävling i Stockholm den 21 februari samt vinnare i Swedish Judo Open den 19
september.

Niklas Kristensson erövrade GJK:s Svärdspris (det femte) och Eva Axén tog hem damernas
motsvarighet den japanska dockan. Antalet graderingar 1976 uppgick till cirka 175 st.

Tekniska Kommitténs sammankallande Hans Lindström avslutade årets berättelse med att
notera att GJK:s medlemmar under 1976 erövrat 73 st guld, 40 st silver och 57 st brons, eller
sammanlagt 170 st medaljer!!!

Omsättningen 1976 uppgick till 158 000 kr och hyran stannade vid 25 000 kr. Bingotillståndet
om 500 000 kr för 1976 gav drygt 54 000 kr i netto. En utredning angående medlemmarnas
betalningsmoral avseende betalning av medlemsavgifter gav ett skrämmande dåligt resultat.
Av totalt 322 medlemmar hade 176 st, ungefär 54 %, inte betalat sin avgift.
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Eftersom jag själv varit ordförande i GJK under tiden 1976 – 2000 och under alla åren
tillsammans med mina styrelsekamrater lämnat detaljerade verksamhetsberättelser stoppar
jag, i alla fall för tillfället, min historieskrivning år för år och koncentrerar den kommande
framställningen till följande rubriker.

GJK:s Hedersmedlemmar

GJK:s första stadgar antogs den 31 oktober 1962 och de nu gällande ändrades den 19 februari
1993 och gäller från den 1 april 1993.

I stadgarnas inledning under rubriken ”Ändamål” framgår följande.

”GJK har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, särskilt att dels
producera fin, bra och framgångsrik tävlingsjudo dels ock skapa tillfälle för så många som
möjligt – oavsett ålder och kön – att få en vettig, innehållsrik och rolig fritidssysselsättning.
GJK skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.”

Vidare anges att GJK:s motto är INDIVIDUELLA MÅL I GEMENSKAP.

GJK:s motto har formulerats av ”Bäckis” och uttrycker på ett enkelt sätt att man inte kan
utöva och bli bra i judo ensam, utan man måste göra det tillsammans med andra. Var och en
skall ha sina mål, ja visst, men utan gemenskap och träning tillsammans med andra kan ingen
lyckas inom vår sport. GJK:s verksamhet och framstående resultat är ett bra bevis på att det
fungerar så i praktiken.

I stadgarnas § 1 första och tredje styckena stadgas: ”Medlem inväljes av styrelsen efter därom
gjord skriftlig ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd av
årsmötet. - - - Genom beslut av årsmötet kan medlem kallas till hedersmedlem i GJK eller
ständig ledamot i GJK:s styrelse.” och av § 5 andra stycket kan läsas att hedersmedlem är
befriad från avgifter.

Som framgår av genomgången ovan har flera framstående judoka hedrats genom att bli
hedersmedlemmar eller hedersledamöter i GJK. Under de första åren kunde det räcka med att
komma till GJK och leda ett eller flera helgläger för att bli hedersmedlem. Så var fallet med
Mahito Ogho, Opa Schutte, Willem Ruska, Eiji Maruki, Wolfgang Hofmann och Tony
Sweeney. Så vitt jag förstår var ingen av dem GJK-medlemmar när de utsågs till
hedersmedlemmar, vilket torde innebära att de olika årsmötena har fattat sina beslut på
felaktiga grunder.

Helt annorlunda förhåller det sig med övriga hedersmedlemmar. Kurt Durewall var ju
initiativtagare till klubbens bildande, klubbens förste ordförande och tränare och ledde
klubben under dess första år. Det framstår därför som självklart att en så framstående judoka
utnämns till hedersledamot. Likadant är förhållandet med Rinus Elzer som lagt grunden till
GJK:s stora tävlingsframgångar, inte bara de första åren utan under lång tid. Rinus anda vilar
alltjämt över GJK och fotografiet på en ung och målmedveten Rinus pryder väl sin plats i vår
dojo.

Carl Hansson ansågs under många år vara GJK:s förste hedersmedlem, i följd varav han
erhöll det allra första numrerade exemplaret av GJK:s Hedersmedlemsnål, som togs fram



12

någon gång i början av 1980-talet. Senare ”forskning” har ju, som framgår av ovanstående
redogörelse i ämnet, visat att det var flera judoka som blivit hedersmedlemmar före ”Calle”.

Den 21 mars 1981 utsågs Stig-Arne Bäckström till hedersmedlem och tilldelades GJK:s
hedersmedlemsnål nr 2. Att ”Bäckis” är en värdig hedersmedlem efter alla sina år av
utmärkta insatser för GJK är ju uppenbart. Rinus Elzer, som flyttade tillbaka till Sverige och
anställdes som heltidsanställd tränare i klubben under åren 1980 – 1983, tilldelades
hedersmedlemsnål nr 3. Av någon anledning tilldelades Willem Ruska, till skillnad från
övriga hedervärda judoka, som inte varit medlemmar i GJK innan de blev hedersmedlemmar,
hedersmedlemsnål nr 4.

Under åren 1983 – 1985 hade GJK turen och förmånen att ha Antoni Zajkowski, OS-tvåa
1972, från Polen som heltidsanställd tränare. Antoni är en mycket skicklig judoka och tränare
och ledde GJK till bl a Lag-SM-guld 1983. När han lämnade GJK var det ett lätt beslut för
alla inblandade att utnämna honom till hedersmedlem den 1 mars 1985 (hedersmedlemsnål
nr 5).

Inga-Lill Karlsson verkade under många år som GJK:s sekreterare och bidrog därigenom till
att GJK:s handlingar och arkiv håller utmärkt klass. Som ett tack för Inga-Lills mångåriga
insatser för klubben utnämndes hon den 21 februari 1986 till GJK:s första och hittills enda
kvinnliga hedersmedlem (hedermedlemsnål nr 6).

Själv utsågs jag till hedersmedlem i GJK den 3 mars 2003 (hedersmedlemsnål nr 7), men
om det får någon annan berätta.

Vem blir GJK:s näste hedersmedlem? Ja, den som lever får se. Det gick ju många år mellan nr
6 och nr 7, närmare 15 år.

GJK-are med förtroendeuppdrag

Basen för all verksamhet inom idrotten är det som utförs i den enskilda klubben. Den
vardagliga träningen är det viktigaste för att nå skicklighet och framgång och för en aktiv
judoka är tränaren den som kan bidraga mest för den personliga utvecklingen. För att leda
utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt behövs emellertid förbund, distriktsförbund och
nationella idrottsförbund, som Göteborgs Judoförbund (GJF) och Svenska Judoförbundet
(SJF). Internationellt heter förbunden Europeiska Judo Unionen (EJU) och Internationella
Judo Federationen (IJF). För att få dessa olika förbund att fungera krävs det att det finns
personer som är beredda att åtaga sig uppdragen att sköta verksamheten där.

Redan från början visade några GJK-are framfötterna i detta avseende.

Kurt Durewall, Rolf Kvicklund, Stig Nylander och Stig-Arne Bäckström hade tidigt olika
former av förtroendeuppdrag. Stig Nylander var under många år ordförande i Göteborgs
Budoförbund. ”Bäckis” var länge engagerad inom Judosektionen i Göteborgs Budoförund,
som ansvarig inom Västra Zondomarkommittén och som ledamot i Riksdomarkommittén
samt i SJF:s landslagskommitté. Lägg därtill att han var med i 1971 års EM-kommitté.
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Inför och under OS i Moskva 1980 var ”Bäckis” landslagsledare och Conny Petersson, som
var landslagstränare och förbundskapten 1977 – 1980, var i Moskva som coach. Conny hade
också under flera år uppdrag som utbildningsledare i Göteborg.

Rinus Elzers tjänster togs i anspråk för landslaget redan under 1960-talet och i början av
1980-talet ingick Rinus i landslagskommittén, bl a var han med som coach vid VM i
Maastricht, Holland, 1981 och vid EM i Rostock, DDR, 1982. Rinus eminenta judokunskaper
har också tagits tillvara inom Riksgraderingskommittén.

En annan av GJK:s mycket duktiga judodomare under 1970-talet var Dirk van Hoewijk, som
under några år var ledamot i Västra Zondomarkommittén. Hans Lindström och Einar
Pettersen hade också under slutet av 1970- och i början av 1980-talet olika uppdrag, Hans
inom utbildning och ungdomsverksamhet och Einar inom tävlingsverksamheten.

Tero Kupiainen hade i början av 1980-talet olika uppdrag inom Göteborgs Budoförbunds
Judosektion.

GJK:s f.d. kassör Peter Frygner var under åren 1992 - 1994 kassör i Göteborgs Judoförbund.

Tony Olsson hade under åren 1992 – 2000 uppdrag som ledamot och ordförande i
Riksgraderingskommittén och lade ned ett framgångsrikt arbete på att utforma de nu gällande
Graderingsbestämmelserna. Dessutom lade han ned mycket arbete på att instruera och
informera om hur Kodokans olika judokator skall utföras och bedömas.

Claudio Reggiani, som under många år var anställd som förbundskonsulent hos Göteborgs
Budoförbund, arbetade under flera år på 1990-talet som landslagstränare och Sports Director
inom Svenska Judoförbundet. Bl a var Claudio coach vid OS i Atlanta 1996. Redan i början
av 1988 var Claudio och jag med landslaget i Japan som ledare. Under senare år har Claudio
också engagerat sig i Göteborgs Judoförbunds verksamhet samt varit ansvarig
landslagstränare för den västra zonen. Till sin hjälp har han haft bl a Jörgen Häggqvist och
Håkan Olausson (se nedan).

Klubbens nuvarande vice ordförande Bodil Eriksson, som vunnit såväl Ungdoms-SM som två
Senior-SM samt Lag-SM-guld, var under några år på 1990-talet ledamot i styrelsen för
Göteborgs Judoförbund.

Själv har jag haft flera olika uppdrag inom idrotten, bl a som ordförande i Göteborgs Distrikts
Idrottsförbunds Lotteriförening, Judons representant i Sveriges Olympiska Kommitté,
ledamot och ordförande i SJF:s Landslagskommitté 1980 – 1996, förbundskassör i Svenska
Budoförbundet 1985 - 1988, ledamot i SJF:s styrelse 1992 – 1996, SJF:s förbundsordförande
1996 – 2001 och ledamot i SJF:s Riksdomarkommitté sedan 2004.

Dangrader i mängd!

Redan när Rinus Elzer kom till GJK 1965 var han graderad till 4 Dan. Rinus var då 26 år
gammal och innehade för sin ålder en mycket hög grad. GJK:s första egna svartbälte var, som
framgår på sidan 4, Bengt Torstensson.
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Genom åren har många duktiga GJK-judoka erhållit höga Dangrader. Att redogöra för när, var
och hur för alla skulle innebära ett omfattande arbete i GJK:s arkiv. Jag har under många år
fört en lista över GJK:s Danbärare och den senaste listan är daterad den 23 april 2006:

1 Dan: 44 st – 2 Dan: 14 st – 3 Dan: 4 st – 4 Dan: 4 st – 5 Dan: 4 st och 6 Dan: 2 st..

Många av GJK:s bästa judoka genom tiderna har, av olika skäl, stannat på låga grader.
Sålunda har Anders Jeppsson (Lag-SM-vinnare, Svensk Mästare 1982 och 1987, Svärds-
pristagare, Nordisk Lagmästare 1982, EM- och VM-deltagare 1982 och 1987 samt STOR
GRABB) och Charlotte Engquist (5-faldig Svensk Mästare, Lag-SM-vinnare 1980 – första
damguldet – och Svärdprisvinnare två gånger) endast 1 Dan.

Tommy Löf, Claes Hall, Hans Lindström, Niklas Kristensson, Håkan Olausson (7-faldig
Svensk Mästare, landslagsman, flerfaldig Lag-SM-vinnare, Svärdsprisvinnare fem gånger och
GJK-ordförande åren 2000 – 2006), Ingvar Krönander (Veteranvärldsmästare 2002 och sex
gånger Svensk Mästare för veteraner) och Anders Öhrnell (Lag-SM-vinnare, SM-medaljör,
Nordisk Lagmästare 1982, landslagsman och EM-deltagare 1982) är innehavare av 2 Dan.

Fyra medlemmar har 3 Dan: Tero Kupiainen, Bengt-Åke Svensson, Roger Svedberg och
Mikael Laxing.

Med graden 4 Dan ståtar Tony Olsson (mångårig ledamot och ordförande i Svenska
Judoförbundets Riksgraderingskommitté, skicklig katainstruktör och därtill under många år
GJK:s sekreterare), Owe Lindholm (en av Göteborgsjudons förgrundsgestalter och ständig
medlem i GJK) samt våra f.d. landslagsmän och mångfaldiga Lag-SM-vinnare m.m. Johan
Thörsman (mångårig sekreterare i GJK:s styrelse) och Tobias Frygner (mångårig medlem i
tekniska kommittén och f.d. webmaster för GJK:s hemsida).

Jörgen Häggqvist, ”den levande legenden”, EM-trea 1985 och GJK:s bäste judoka genom
tiderna, innehar 5 Dan. Samma grad har Rinus Elzer, Conny Petersson och undertecknad.

6:e Dan innehar klubbens nuvarande huvudtränare Claudio Reggiani och vår f.d.
huvudtränare Antoni Zajkowski. Endast fyra levande personer i Sverige innehar högre grad
(7:e Dan).

Jörgen Häggqvist – ”den levande legenden” – GJK:s bäste judoka!!!

Jörgen Häggqvist är född den 9 juli 1962 och kom till GJK från Frölunda Judoklubb under
hösten 1979. Han var redan då med i det yngre juniorlandslaget. Dessvärre blev han inte
tävlingsklar för GJK under hösten och missade därför ett Lag-SM-guld i Göteborg 1979, men
från den 1 januari 1980 har Jörgen endast tränat med och tävlat för GJK och därmed nått
tävlingsframgångar som få.

I början av 1980-talet var det tuff konkurrens i Jörgens viktklass -60 kg eller -65 kg, men han
blev uttagen till Lag-EM i Holland 1980. Tyvärr blev han allvarligt skadad i ena axeln med
operation som följd, vilket ledde till ett långt uppehåll.

Till Lag-SM-gulden 1980, 1981 och 1983 bidrog Jörgen aktivt. Han var med i VM i Moskva
1983 och inför OS i Los Angeles, dit Jörgen kvalificerade sig som GJK:s förste olympier,
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vann han sitt första SM-guld i Göteborg 1984. Väl framme i Los Angeles blev det strul med
OS-lottningen, Jörgen slarvades bort av IJF-funktionärerna, men sattes senare in som siste
man mot världsmästaren Matsuoka från Japan. Trots en bra match blev det yukoförlust mot
japanen, som vann OS-guldet, och i återkvalet mot belgaren Phillipe Laats blev det en knapp
kokaförlust.

Jörgens revansch kom i EM i Hamar den 9 - 12 maj 1985. Efter förlust i första matchen mot
rumänen Serban vann Jörgen i återkvalet tre matcher på ippon och ställdes i bronsmatchen
mot sin ”ärkerival” Laats från Belgien. Matchen blev tuff och jämn och slutade helt utan
poäng, men efter hantei stod Jörgen som segrare med 3 – 0. GJK:s andra EM-brons var
därmed säkrat. Det första hade Agneta Andersson vunnit i Madrid redan 1981, men det är en
annan historia. Glädjande nog blev Jörgen inte den ende bronsmedaljören i Hamar, utan
boråsaren Per Kjellin vann också fyra matcher och hamnade på EM-pallen som trea.

I EM i Belgrad 1986 blev Jörgen 7:a och samma år blev han Nordisk Mästare i Eskilstuna och
Svensk Mästare i Nacka. Vid SM i Nyköping 1987 fick Jörgen nöjet att ta emot SM-guldet
och lagerkransen av Sveriges bäste olympier genom tiderna Gert Fredriksson.

Satsningen inför OS i Seuol 1988 var stentuff, men Jörgen lyckades inte att kvalificera sig.
Året därpå blev Jörgen däremot judohistorisk då han som förste svensk gick till final i den
stentuffa Potsdamturneringen i DDR. På vägen till finalen vann han över OS-tvåan Sven
Loll, DDR, men fick i finalen se sig besegrad på koka av en fransman. Ce la vie! Jörgens
triumf i Postdam kom i grevens tid, för senare på hösten 1989 föll Berlinmuren och Potsdam-
turneringen var historia. Vid VM i Belgrad samma år vann Jörgen sin inledande match och
förlorade därefter mot världsmästaren Michael Swain, USA.

I Lag-SM-sammanhang gick det trögt för GJK under åren 1984 – 1989 (6 magra år!) och i
Lag-SM-finalen i Göteborg 1989 mot Lugi Judo hade Jörgen chansen att i en extramatch mot
Alexander Lidgren ta hem guldet till GJK, men så blev det inte.

Däremot var Jörgen drivande i det lag som 1990 i Västerås förde hem Lag-SM-bucklan till
Göteborg och inledde GJK:s framgångssaga på 1990-talet.

Inför OS i Barcelona 1992 kom Jörgen och landslagstränaren överens om att han skulle göra
ett försök att kvalificera sig i -65 kg efter att några år ha tävlat i -71 kg. Försöket lyckades
utmärkt och Jörgen blev 5:a i EM i Paris efter att snöpligt ha missat finalen. OS-äventyret i
Barcelona blev tyvärr ingen framgång då Jörgen hamnade i en fasthållning i första matchen
mot en argentinare och sedan blev utan återkval. Så kan det gå!

Under åren vann Jörgen SM-guld 1984, 1986, 1987, 1988 och 1989, alltså fem gånger, och
ligger därmed på 5:e plats i GJK:s Maratontabell över SM-vinster. I Svärdsprissamman-
hang är Jörgen outstandig med åtta (8) Svärdsprisvinster under åren 1983 – 1992. Som
förste GJK-are blev Jörgen 1985 av Svenska Judoförbundet utsedd till ÅRETS JUDOKA.
Självklart har Jörgen erhållit förbundets utmärkelse STORA GRABBARS MÄRKE (nr 17 –
1986).

Utöver ovan angivna framgångar har Jörgen tagit internationella medaljer i bl a Öppna
Belgiska Mästerskapen, British Open, Scandianavian Open, Angola Open och runt om i
Norden. Åren i landslaget har fört honom runt om i världen och han har genom sitt
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judokunnande besökt fyra kontinenter. Han har varit i bl a Japan, USA, Canada, Angola och i
många av Europas länder.

Jörgens judokarriär kan sammanfattas så här; Ett EM-brons, 10 Lag-SM-guld, fem
individuella senior-SM-guld jämte en mängd övriga SM-medaljer (junior, senior och Öppen
klass), fyra Elitserieguld, ett guld i Judo-Allsvenskan, ett NM-guld och flera NM-medaljer,
sex internationella medaljer utom Norden, åtta Svärdspris, två OS-starter, två VM-starter,
flera EM-starter samt innehavare av Stora Grabbars Märke.

GJK har för att visa Jörgen sin uppskattning inrett ett särskilt rum i dojon och gett det namnet
Jörgen Häggqvists rum med Laggens Bar där kan Jörgens prissamling och fotografier från
olika tillfällen i hans judokarriär beskådas.
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