
Åtta år på Raketgatan!  
 
 
I dag på alla hjärtans dag för 8 (!) år sedan hade vi vår första träning i dojon på Raketgatan 
och klubben har nyss firat 15 års jubileum. Jag funderar mycket på vad som har hänt under 
dessa år och vilken resa vi medlemmar har fått vara med på!  
Jag blir nyfiken på vad Pia och Jan tänker och fångar mina senseis för att fråga. 
 
Hallå Jan och Pia! Grattis på alla hjärtans och vår Raketen-årsdag! 😊  
 
Det var 15 år sedan ni startade Riai Aikido dojo; hur har den här tiden varit för er? 
 
Jan: Det har gått otroligt fort, kanske för att vi har så roligt. Vi startade med en handfull 
medlemmar i en gymnastiklokal i Masthugget och lyckades ta steget över till en egen lokal 
där vi bedriver träning i traditionell aikido.  
 
Pia: En dröm har gått i uppfyllelse! Vi drömde om att vara en familjedojo där alla åldrar 
skulle känna sig hemma. En liten dojo med den stora familjekänslan som man kan växa i som 
människa. Då vi invigde vår egen dojo idag för åtta år sedan kände vi att vi kommit hem.  
 
Jag har gjort lite research och ser att vi har vuxit till en av de största klubbarna i Sverige 
inom traditionell aikido vilket är fantastiskt roligt. Vi ökar stadigt både inom barn och 
ungdom och på vuxensidan, vad tror ni det beror på? 
 
 
Jan: Vad roligt! Vi passerade 200 medlemmar i år vilket är kul. Varför vi ökar och går emot 
trenden med minskat medlemsantal bland många föreningar i landet kan man fundera på. 
Uppenbarligen gör vi något rätt. Vi sysslar med traditionell aikido och håller fokus på kvalité 
i allt vi gör. Vi har ett starkt engagemang och fokus på klubben samt arbetet med den dagliga 
verksamheten, inte minst utbildningssatsningar.  
 
Pia: Jag tror att vi har en bra kombination av glädje och allvar, budokänsla och fokus. Happy 
Aikido-pedagogiken för barn och ungdomar är en framgångsfaktor, inte minst vår satsning på 
Unga Ledare där ungdomar 13-19 år går vårt ledarskapsprogram och sedan  tillsammans med 
vuxna ledare ansvarar för de yngre barnen. Samt våra kringaktiviteter för olika åldersgrupper 
där våra nätverk har stor betydelse.  
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
Jan: Vi hoppas att Riai utvecklas genom våra kvalitétsatsningar. Vi ser en potential i att 
bredda och fördjupa Riais verksamhet.  
  
Pia: Den unga generationen knackar redan på dörren, nästa generation aikidokas är redan här. 
Vi ser det som vår uppgift att ge dem förutsättningarna att utvecklas och föra traditionen 
vidare.  
 
  



Och vi medlemmar vill gärna vara med och för traditionen vidare! 
Jag ser fram emot ett nytt spännande aikido-år. 
Heidi Christensen;  aikidoka Riai Aikido dojo 
 


