Riais Aikido Dojos årskrönika 2020 / Riai year in pictures 2020
Det har varit ett ovanligt år. Året började som vanligt med träning för alla grupper. Vi hann
bedriva ordinarie verksamhet till och med den 10 mars då i hade årsmöte, för att därefter
abrupt stänga dojon på grund av corona och covid19. På vuxensidan hade vi planerat ett
påskläger, majfesten med sempaiträning, vårt traditionsenliga novemberläger och ett antal
Riai Forum. Samt våra månatliga ”After gi med soppa” och uppstartsläger på Styrsö i augusti.
Allt fick ställas in, och vi övergick den 1 april till bukiwaza utomhus två dagar i veckan. På
hösten hade vi en dangraderingsfest utomhus, samt träning både utomhus (bukiwaza) och
inomhusträning (utan kontakt med fokus på fys, ukemi och mittsträning) under en månad, för
att därefter stänga ner och avsluta hösten med bukiwaza via zoom (som faktiskt fungerade
ovanligt bra!). Julfesten blev också zoom med Riais första jul-quiz.
På barn- och ungdomssidan däremot fick vi fortsätta träna som förut under våren, fast
utomhus. På hösten även inomhus. På följande sidor har vi dokumenterat året i bilder. Många
av aktiviteterna är kopplade till barn- och ungdomsträningen av naturliga skäl utifrån
omständigheterna. Titta på bilderna, läs och njut – vi hann med en hel del trots allt! Och så
blev vi nominerade till ”Årets klubb” på Kampsportsgalan.
This is the Riai year in pictures. Due to corona, the adult activities had to go except for
outdoors bukiwaza training, a dan grading party outdoors and zoomtraining. The members 516 yrs old could continue to train with some adjustments, and we could also arrange many
activities. Please enjoy the pictures!

VT 2020
Vi hann påbörja del 1 av vår utbildning Happy Aikido Unga Ledare i januari med ungdomar
från Riai, Aikido Dojo Gamlestaden, Sedokan Dojo i Växjö och Varbergs aikidoklubb.
We started a new Happy Aikido Leadership Programme in January with youngsters 13-16 yrs

.
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Fredagen den 24 januari fyllde vi en minibuss och åkte upp till Stockholm. Lördagen den 25
januari var nio Riai-are på plats på Bosön i Stockholm för att delta i en fördjupningsutbildning
i Physical Literacy (MotorIQ) med professor Dean Kriellaars arrangerad av Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Vi kunde konstatera att pedagogiken i Physical literacy är identisk
med Happy Aikido.
We participated in the Physical Literacy workshop with Dean Kriellaars in Stockholm 25
January.
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Vi hann med ett Riai Forum och en After gi med soppa i januari.
We had one Riai Forum and one “After gi with soup” in January.
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Felix och Hedda från Riai tog initiativet till lägret Unga för Unga 29 feb- 1 mars där ett 40 tal
ungdomar mellan 13-23 år från sex klubbar deltog och instruerade. Under två dagar hade vi
21 unika instruktörer fördelade på pass ledda klubbvis, temavis och stafettpass.
The seminar Youth for Youth arranged by Felix and Hedda from Riai attracted 40 aikidokas
between 13-23 yrs old from six dojos who trained and instructed. A big success and important
for building the community of the future generations.
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Den första april började vi vår utomhusträning och fortsatte fram till juni. Ingen aktivitet i
dojon under april, maj och juni, men vi hade i alla fall tur med vädret!
From 1 April until June we had outdoor training for all groups.
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Vuxengruppen
Adults
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Joduell mellan grupp 3 och 4.
Jo-duel between group 3 (10-12 yrs old) and group 4 (13-15 yrs old)

Förutom vår ordinarie träning för barn och ungdomar 6 dagar i veckan i hade en specialdag
med en parcour-instruktör som inspirerade oss att använda vår utedojo (vår förskolegård i
närområdet) på bästa sätt.
Apart from our regular outdoors training six days a weel in April and May we had a parcour
instructor one day who taught us how to make the most out of our outdoor dojo.
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30 maj: Carl tog initiativet till vad vi hoppas blir en tradition: Kåsjörundan med 31-katan.
Grupp 4 & 5 vandrade runt Kåsjön med en jo och tränade motkatan till 31-katan på olika
platser runt sjön. Vi grillade och avslutade med bad efter en heldag i skog med motkata.
30 May: A new tradition thanks to Carl: walking aroung the lake Kåsjön with a jo doing 31kata kumijo at various stops. The final stop 1-31 kumijo and then a swim in Kåsjön 6 hrs
later!
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Vi var tvungna att ställa in vårt stora sommarläger Happy Aikido Summer Camp, men istället
arrangerade vi ett mindre klubbsommarläger, Min Summer Camp, på Herkulesgården, inte
långt från Gunnebo Slott 13-14 juni.
We had to cancel our annual Happy Aikido Summer Camp, but instead arranged a local 2days Mini Summer Camp.
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Pia & Jan var inbjudna att vara instruktörer på ”Around the world in 24 hours Aikido
Challange” 27-28 juni, ett event arrangerad av Traditional Aikido Europe. Event var på zoom
och vi gjorde ken tai jo. Här ser ni oss förbereda oss på plats framför kameran med Leonard
som var behjälplig under hela inspelningen.
Pia & Jan were invited as instructors at the on-line event ”Around the world in 24 hours
Aikido Challenge” 27-28 June arranged by Traditional Aikido Europe. Here we are
preparing in the dojo with Leonard, our camera man.

13

14

HT 2020
Under augusti och september var vi utomhus med vuxengruppen, men både inomhus och
utomhus med barn- och ungdomsgrupperna. En av åtgärderna vi gjorde för att minska
smittspridningen var att beställa vattenflaskor som alla måste använda på dojon.
Since August we have our personal water bottle at the dojo.
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I november 2019 fick Riai sju nya svartbälten: Carl, Robert och Leonard till 1 dan, Sophia
och Jonne till 2 dan och Sten och Daniel till 3 dan.. Under en högtidlig ceremoni i början av
september överlämnades diplomen och därefter hade jublilarerna arrangerat en fest utomhus.
The Aikikai dan certifications from the dan examination in November 2019 were finally
handed out. Afterwards there was a small party outdoors.
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När covid19 kom under våren sjösatte Riai tillsammans med Aikido Dojo Liljeholmen
projektet Happy Aikido Videoteket för att ge våra ungdomar något att träna på även om mna
inte fick träna som vanligt. Videoteket är ett ungdomsprojekt där ungdomar mellan 15-22 år
utför alla tekniker (taijutsu och bukiwaza) som man ska kunna för att gradera sig till shodan.
Våra två klubbar gör arbetet självständigt, men hela teknikbiblioteket kommer att samlas på
samma plattform. Felix och Leonard är koordinatorer och filmare för Riai, och sammanlagt
deltar 15 ungdomar från vår förening. Vi började filma i augusti och kommer att avsluta
projektet i början av 2021 (beroende på restriktioner gällande covid19).
The project Happy Aikido Videotek is a cooperation with Aikido Dojo Liljeholmen. Youth
between 15-22 yers old are performing all techniques up to shodan level in front of a video
camera. We will then have a technique library to us all that we can use. From Riai 15 youth
participate in the project.
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I oktober hade vi en workshop i ”Riskfylld lek”, vilket är ett koncept inom Physical Literacy.
Workshopen resluterade i en film med alla övningar som utvecklades under dagen. I
anslutning till workshopen hade vi en tredagars lång Happy Aikido Film Camp med David
Frima och Dennis Krook som lärare. Ungdomar från 13-19 år gjorde aikidofilmer i olika
genrer, bland annat reklamfilm för aikido från olika perspektiv. Film är ett samarbetsprojekt
medllan Riai och Aikido Halland. Sista kvällen hade vi karaoke tillsammans.
In October we had a workshop called Riskful play, a concept in Physical Literacy. Then we
continued with a three day long Happy Aikido Film Camp where youth 13-19 yrs old learned
how to make their own aikido movies. The first task was a one minute PR film. Then other
challenges such as drama, comedy, action etcetera were in focus. Film Camp is a cooperation
with Riai and Aikido Halland.
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Riskfylld lek workshop /Riskful play workshop
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Sedan 2018 har föreningen haft en liten grupp som spelar japanska taikotrummor, ”Riai
Taiko”. I oktober åkte vi ner till Köpenhamn och besökte Seidokan Taiko, och tog därmed vår
Riai Taiko ett steg vidare. Vi har nu inlett ett samarbete, och vår taikogrupp har utökats från
tre till fem personer.
Our drum group Riai Taiko initiated a cooperation with Seidokan Taiko in Copenhagen. We
learned a lot on our first trip. We are now expanding our drum group from 3 to five members.
Riai Taiko i Köpenhamn / in Copenhagen
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I dojon / in our dojo in Novemeber
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Vi hade en heldag med ”Riaiskoj” i november, där alla barn 5-12 år först hade träning, och
sedan fick möta Happy Aikidos åtta rävar (Unga Ledare och teatergruppen) som gav lagen
olika uppgifter att lösa. Efter utomhusfika fick vi avnjuta höstens föreställning av Riaiteatern.
After a Saturday with outdoor training and various tasks for all 5-12 yes old, our Riai youth
theatre performed their autumn play. Young Leaders and the theatre group were instructors
and actors.
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Gosedjursträningen var som alltid en succé. En gång per termin får man ta med sig ett valfritt
gosedjur till träningen som får lära sig aikido. I grupperna 1 & 2, 5-9 år.
Fluffy animals traning once each term is always a success. Bring a fluffy animal to the
training, in order to teach the animal aikido. Group 1 & 2 (5-9 yrs). The fluffy animal has to
learn reigi as well.
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Under november och december hade vi bukiwaza distansträning på zoom två gånger i veckan
för vuxengruppen. Särskilt populärt var parträning i breakout rooms. Det funkade väldigt bra!
In November and December we had bukiwaza with zoom for the adult group. The breakout
rooms working in pairs worked much better than expected.
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Barn- och ungdomsavslutningarna hade vi I dojon som vanligt, men publiken fick detta år
vara med via zoom. Felix fick ta emot ett prestigefyllt pris från RF/SISU: “Idrottsfondens
ungdomsstipendium” och Richard Udin från SISU håll tal.
The children and youth final demonstration were taken place in the dojo with no audience
present, instead we offered a zoom solution. In the end of the demonstration of group 3,4 & 5
Felix received a prestigious award from the Local Government sport federation for being a
leaders and a rolemodel for others. The speech was made by Richard Udin from the National
Sport Federation.
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Vår traditionsenliga julfest fick detta år bli en zoom-julfest. Det gick bra det också, och vi fick
till och med en aikidojul-quiz.
Our Christmas party this year was on Zoom. Thanks Tomas & Heidi for the Christmas- Aikiquiz!

Vi önskar alla medlemmar en God jul och ser vi fram emot spännande träningsår 2021!
We wish you all a Merry Christmas and looking forward seeing you all in 2021!
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