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Välkommen tillbaka till en ny termin med 

Bollebygds Kyokushinkai. Denna terminen är 

vi c:a 45 nya personer som har börjat provträna 

med oss – Karate Kids, Nybörjare Barn & 

Vuxna – och det är jätteroligt att ni börjat träna 

på vår klubb! 

 

För våra nya medlemmar kan jag informera att 

detta månadsbrev är en sammanställning av 

vad som händer i klubben och tar till viss del 

även upp vad som är planerat att hända i 

framtiden. Ofta blir det mindre ändringar och 

nya saker dyker upp och då är det hemsidan 

(www.budo-kai.se) & våra Facebooksidor som 

är bra att hålla koll på för senaste 

informationen. Länk till Facebookgrupper 

finns på vår hemsida. 

 

ALLMÄN INFORMATION 

Klubben är ansluten till SB&K - Svenska 

Budo & Kampsportsförbundet och SKK – 

Swedish Karate Kyokushinkai. Länkar till 

hemsidor: 

https://www.budokampsport.se/ 

https://kyokushin.se/ 
 

Genom att betala sin medlemsavgift är man 

medlem i dessa två organisationer och man är 

dessutom försäkrad under sin idrottsutövning. 

Genom vårt medlemskap i SB&K är 

föreningen indirekt medlem i RF – 

Riksidrottsförbundet (www.rf.se) och 

erhåller Aktivitets-stöd (LOK) för aktiviteter 

för våra barn & ungdomar 7-25år. 

SB&K har dessutom 17st underförbund (UF) 

där vår klubb tillhör Svenska 

Kyokushinförbundet (SKOFF) 

(www.skoff.se). Lite rörigt är det allt 😊! 

 

MEDLEMS & TRÄNINGSAVGIFT 

Nu är det dags att betala medlemsavgift 200:- 

får hela 2020 och Träningsavgift för 

vårterminen (500:-, 700:- eller 900:-) beroende 

på vilken grupp man tillhör. 

Detaljerad information hittar ni här: 

http://budo-kai.se/medlemsavgifter2020/ 

 

Vi kommer börja kontrollera inbetalningarna i 

månadsskiftet januari/februari. Bankgiro eller 

swish funkar som betalningssätt och all 

information finns på hemsidan via länken ovan. 

  

TÄVLINGSRESULTAT 

Året är bara en månad gammalt men Rasmus 

Bergström har redan presterat fantastiska 

resultat på 2 internationella tävlingar. 

 

 
Rasmus Bergström tog Guld i Bosnien. 

 

 
Rasmus Bergström tog Silver i EFKO 1st 

European Championship samt fick pris för 

bästa tekniska fighter. 

 

Stort grattis och väl kämpat Rasmus! 

 

 

http://www.budo-kai.se/
http://www.budo-kai.se/
https://www.budokampsport.se/
https://kyokushin.se/
http://www.rf.se/
http://www.skoff.se/
http://budo-kai.se/medlemsavgifter2020/


Bollebygds Kyokushinkai 
 

Månadsbrev januari 
 

Bollebygds Kyokushinkai 
Hemsida: www.budo-kai.se 

Facebook: Bollebygds Kyokushin-Kai 

25/1 Stora Höga Open 2020 

(Text Pia Andersson) 

Då var dagen till ända och vi tar med oss en 

härlig tävlingsdag med våra fina fighters 

från Bollebygds Kyokushinkai, Ett gäng fina 

priser men också mer erfarenhet och respekt 

för sporten med oss hem. Väl kämpat av alla 

våra fina fighters: 

Barn: 

Olivia Tilander GULD 

Daniella Forsheim SILVER 

Matilda Tilander SILVER 

Alva Lemos BRONS 

Charlie Andersson oplacerad 

Gustav Jönsson oplacerad 

Men väl kämpat båda två! 

Ungdom: 

Hampus Andersson SILVER 

Linus Andresénz BRONS 

Kadetter: 

Viggo Langvik BRONS 

Linnéa Johansson oplacerade 

 

Stort tack till vår tävlingsledare Magnus 

Bergström och Rasmus Bergström samt alla 

senpaier och tränare som nött och trimmat 

kidzen under träning med blod svett och tårar 

och mycket glädje. Stort tack till alla föräldrar, 

anhöriga och klubbkamrater som finns på plats 

och både hjälper till och heja en sån här dag, 

samt coacher för dagen Anders Lang Diogo 

Lemos & Pia Lars-Eriksdotter Andersson. 

Stort tack till Stora Höga för en väl genomförd 

tävling som alltid, tävlande och funktionärer 

och domare. Stort tack till världens bästa 

klubb ⭐️ Bollebygds Kyokushinkai 

 

 
Våra fighters som tävlade i Stora Höga Open 

2020. 

KOMMANDE EVENT 

8-9 februari är det Teknikseminarium i 

Örebro samt årsmöte i SKK. En handfull 

senpaier åker på detta. Öppet för 2Kyu (brunt 

bälte) och högre. 

 

29/2-1/3 februari/mars åker flera av oss till 

Danmark och deltar på Fighting seminar 2020, 

ett årligt event som samlar toppfighters från 

Europa för två dagars fightträning. Just nu är 

det fullbokat men annars är det från 13 år som 

gäller. 

 

7/3 mars har vi först en fixardag kl.11.00 och 

samma dag kl.13.00 kör vi föreningens 

årsmöte 2020 – öppet för samtliga 

medlemmar!  

 

 

 

Detta var allt för denna gång – nytt 

månadsbrev kommer i februari! 

 

Mer detaljerad information om klubbens 

aktiviteter annonseras löpande på vår hemsida: 

www.budo-kai.se och Facebook grupp 

Bollebygds Kyokushin-Kai. 
 

 

Osu! 

 

 

Per Heintz, 

Ordförande 
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