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Du känner säkert igen bilden från 

hemsidan. Jag tog den just för den här 

affischen i en avlägsen forntid. Poängen är 

att mannen till vänster på bilden är  

T Tomita-sensei, min lärare. Under en 

längre tid har han inte haft allmänna 

läger. När han nu, som framgår av nedan, 

öppnar portarna under två dagar är det en 

begivenhet.  

Du kan läsa mer under takemusuaiki.se 

eller takemusuaiki.org, 
 

 

Vår och sommar! 
Det är på gott och mindre gott. Till det goda hör förstås just att det blivit vår 
även i år. Till det mindre goda hör att med de få medlemmar som klubben har 
blir det ännu glesare på mattan. Trädgårdsskötsel, segling och allmänt 
familjeliv tar sin tid. Det räcker med att tre eller fyra av det reguljära gardet är 
frånvarande för att det skall kännas lite ödsligt. Det ställer också till problem 
med graderingen. För att gradera sig behöver man bli lite bättre, och för att bli 
lite bättre behöver man  öva. Enkel ekvation eller hur? 
 
Graderingsparty 

Det har förmodligen inte undgått någon att Nisse här i klubben och Andreas i 
Billingens Aikidoklubb har graderats till svart bälte, shodan.  Ett svart bälte är 
resultatet av många års slit, svett, möda och glädje. Vilket alltså är värt att fira. 
Tanken var att man kanske kunde slå ihop det partyt med den 
tioårsjubileumsfest för klubben som snöpligen regnade bort i höstas. 



Partyts organisation och genomförande står våra svartbältare för. Det enda som 
väl är bestämt är att  även ej medlemmar är välkomna och att partyt kommer att 
bli något alldeles extra. Vår kära bekanting s/sEduard Melin har varit på 
tapeten. 
Dock…det är nog bra om vi har det i vår. Förslagsvis i slutet av juni. Men 
eftersom almanackor brukar vara rätt fulltecknade så här års är det klokt och 
nödvändigt att vara ute i god tid. 
 
Avgiften! 

Du har väl betalt den? Om inte gör det bums! 
 
 
Tomitas läger 

Är det något läger som jag anbefaller så är Tomitas läger nu, första veckan av 
juni. Jo, jag vet att det är ett sent upprop. Men jag fick faktisks inte veta det 
själv förrän helt nyligen. Tomitagruppen slår inte på trummor för sin 
verksamhet. 
Texten nedan är tagen ur en hemsida. Ni kan också läsa mer på 
www.takemusuaiki.se eller takemusuaiki.org. 
 
Lev lyckligt! 
Z. 
 

 
Läger Takeji Tomita Sensei 8 dan shihan 
 

Aikido Dojo Liljeholmen har åter äran att bjuda in Takeji Tomita Sensei 8 dan shihan 
till ett 2-dagars internationellt läger den 2-3 Juni, där alla är välkomna oavsett stil. 
 
Plats: 
 
Aikido Dojo Liljeholmen, Stockholm/Liljeholmen.  
Liljeholmshallen, Mejerivägen 4 i Motionsrum 2. 
Träningsavgift: 
800 kr för hela lägret. 
250 kr för enstaka pass (2 h). 
 
Mer information och anmälningsformulär finns på www.aikidoliljeholmen.se eller 
www.takemusuaiki.se  
OBS! Endast begränsade platser. 
 
Vi hoppas på samma uppslutning som vid det senaste lyckade lägret i november 
förra året, välkomna! 
 
/ Pär ,Aikido Dojo Liljeholmen 
__________________ 
"Even though surrounded By several enemies set to attack,  
Fight with the thought  
That they are but one." 
--O´Sensei 


