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Svenska kyokushin och fullkontaktkarateförbundet (SKOFF) är till för att främja tävlandet 

inom vår idrott. 

SM i kyokushin – fullkontaktskarate  

SM-kommittén har genomfört ett mycket bra arbete och SM i 

Kyokushin genomfördes för andra året i rad i Mimers hus i 

Kungälv den 1 december. Denna gång även för juniorer. 

Arrangemanget var mycket lyckat och nivåerna på matcherna 

var höga även om deltagarantalet var lågt. Ett stort tack till alla 

inblandade arrangörer och tävlande. 

damer -55 kg 

guld: Josefine Simonsson, Bollebygds Kyokushin Kai 

silver: Elin Eriksson, Ale Karate Club  

herrar -80 kg 

guld: Milad Samizade, Banzai Karate Kai 

silver: Mohammad Rasuli, Örebro Kyokushin Karate 

brons: Amando Morino, Luleå Karateklubb 

damer +65 kg (uppvisning) 

guld: Mirjam Björklund, Keiko Karate Sällskap 

silver: Sanne Larsson, Uppsala kyokushin 

herrar +90 kg 

guld: Simon Pålsson, Keiko Karate Sällskap 

silver: Daniel Karlsson, Gefle Kyokushin 

brons: Ahmed Alobedi, Kyokushinkai Jotso IF 

junior flickor -60 kg 

guld: Felicia Andersson Ljung, Kungälv 

Kyokushin Karate 

silver: Angela Aljaber, Skövde karate kai  

brons: Emma Zetica, Huskvarna Kyokushin 

junior pojkar -70 kg 

guld: Fawad Hamidi, Banzai Karate Kai 

silver: Mirza Hukic, Banzai Karate Kai 

brons: Noubar Joulfayan, KFUM Uppsala Kyokushin Karate 
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junior flickor -70 kg 

guld: Ki Pasanen, Oyama Karate Kai 

silver: Py Pasanen, Oyama Karate Kai 

junior pojkar -80 kg 

guld: Lipo Lodin, Gefle Kyokushin 

silver: David Kjellmar, Bollebygds Kyokushin Kai 

brons: Hampus Strömer, Bollebygds Kyokushin Kai 

Läger 

Banzai karate kai arrangerade ett kumiteläger för 

kadetter, juniorer och seniorer under ledning av sensei 

Valeri Dimitrov och sensei Dimitar Trampov. Keiko 

Karatesällskap arrangerade läger för U16, U18 och U21 

deltagare och för Swedish team under ledning av sensei 

Tsutomu Murayama från Japan.  

Tävlingsverksamhet 

Under året har nio tävlingar sanktionerats varav sju var barn- och juniortävlingar. Utöver detta 

har våra ungdomar, kadetter och juniorer likväl seniorer tävlat internationellt. Förutom stöttning 

med resebidrag till elittävlande ger SKOFF arrangörsstöd för att föreningar kan arrangera 

tävlingar inom Sveriges gränser. Allt till stöd för våra tävlande. Vi kallar landslaget för Swedish 

team.  

Elit:  

Swedish team presterade bra under 2018. I en hårdnade konkurrens lyckades vi vara på topp i 

prestigefyllda tävlingar såsom Diamond Cup, Branko Bosnjaka, France Open. 

Men vi är ska inte vara nöjda med det. I de kategorier där konkurrensen är som hårdast är vi 

fortfarande inte bland de bästa. Kanske är det till och med så att vi backar lite grann. Inte för 

att vi är sämre nu än tidigare, utan för att konkurrensen har ökat ytterligare.  

Det vi upplever är resultatet av den ungdomssatsning som pågått i Europa under många år, 

(efter införandet av U16, U21). En ny generation tävlande träder fram, mer kompletta och 

bättre fysiskt rustade än tidigare generationer.  
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Dessutom har det blivit en attitydförändring sen satsningen på OS 2020. Samarbetet mellan 

organisationerna har ökat och deltagare från olika organisationer deltar på varandras tävlingar. 

Vilket ökar konkurrensen ytterligare.   

Swedish team har haft en positiv utveckling en 

längre tid, men resultaten på EM i 

shinkyokushin antyder på en inbromsning? Sara 

Hägge klarade inte försvara EM-guldet och fick 

nöja sig med ett brons. Vi tog heller inga 

placeringar i klassen U21 eller öppen viktklass. 

Milad Samizade lyckades dock ta ett brons i -65 

kg klassen och på juniorsidan tog Ki Pasanen ett 

silver i kumite och ett guld i kata och lilla syster 

Py tog brons i kadettklassen.  

 

På kyokushin unions EM, som är öppen, gjorde 

dock Swedish team ett starkt resultat 

tillsammans med flera andra svenska deltagare. 

Det var dock en annan konkurrensens, både vad 

det gäller nivån och antal deltagare. 

Det är ett fåtal 

individer som står 

för Sveriges 

framgångar och 

så har det varit på 

senare år. De 

håller en bra 

internationell 

nivå. Kraven på 

landslaget höjs 

hela tiden och det 

tvingar dem att 

utvecklas. Tyvärr 
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är avståndet till nästa nivå stort och det ökar hela tiden. Det är få aspiranter som är beredda att 

göra det som krävs för att nå upp till dagens europastandard.  

Under året har en av våra bästa kvinnliga tävlande pensionerat sig. Cecilia Wallin har 

framgångsrikt representerat Sverige och tagit medaljer på U22, EM och VM nivå.  

Vår förhoppning var att förstärkningen till landslaget skulle komma underifrån och våra 

duktiga juniorer skulle ”växa” in i seniorlandslaget under 2018. Men avhopp, skador och 

sjukdom har gjort att resultatet blivit blygsamt och vi hade endast en deltagare med på årets 

U21.  

En avgörande faktor för fortsatt framgång är att börja träna ungdomarna tidigt. Det är viktigt 

att juniorinstruktörer har rätt kompetens och inställning till sin roll för att lyckas. Det har 

påbörjats ett samarbete med SB&K för att utbilda och dela erfarenheter med intresserade 

juniorinstruktörer. Arbetet planeras fortsätta under 2019. Förhoppningen är att fler klubbar än 

idag ska få förmågan att utveckla och förvalta unga talanger.        

Ett bidrag för att motivera ungdomarna att satsa på tävling, planerar SKOFF göra genom 

Swedish team profilering. Via foto och film presenterat på hemsidan vill SKOFF lyfta fram 

duktiga utövare och fantastiska bedrifter. Förhoppningen är att satsningen ska skapa 

förebilder och ge inspiration, samt hedra de fina insatser som gjorts. Arbetet planeras att starta 

2019. 

Ett annat viktigt verktyg för fortsatt utveckling är SKOFFs elitsatsning i samarbete med 

SB&K. Under senaste året har den verksamheten utvecklats till att nu även innefatta en 

ungdomssatsning, vilket är helt i linje med den satsning vi vill göra. Under 2019 kommer den 

satsningen att utvecklas ytterligare till en ungdoms ”elit eller talang” satsning. Skillnaden 

mellan kategorierna är de som har positionerat sig redan i landslagssammanhang och de som 

har goda möjligheter, men inte är där (än).  

Under 2018 har fortsatta fystester gjorts på Bosön. 

Men det kommer att bli ohållbart att fortsätta göra 

fystester som de görs i nuvarande form. Testledare 

Helena Hugosson räcker inte till resursmässigt, när 

fler och fler kampsporter börjar utföra fystester. 

Planen är att SKOFF ska ta över en del av ansvaret 

för fystesterna. Det görs genom att utbilda egna 

testledare under 2019 samt att vi har inhandlat viss 

testutrustning. Förhoppningen är också att vi 

därmed ska kunna utföra fystester oftare när vi har 

resurser och verktyg i egen regi.  

Nytt för 2018 var även att idrottspsykologi var en 

del av Swedish teams kompetensutveckling. Det 

hölls dels workshops i samband med Bosönträffarna 

och några deltagare fick även personligt stöd. 
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Även nytt var att kampsporterna erbjöds specialist stöd i styrketräning, som hölls av 

tyngdlyftningsklubbar i Göteborg och Stockholm. Tyvärr avslutades träningen i Göteborg 

efter en säsong då intresset var för lågt.      

Tyvärr kan man också konstatera att intresset och närvaron på planerade aktiviteter inte 

fungerat som det varit tänkt och bl.a. sena återbud gett SB&K onödiga kostnader. Detta har 

föranlett att inför 2019 har det ställts tydligare krav för att delta. 

Riksidrottsförbundet kommer dessutom under 2019 att höja kraven för att erhålla elitstöd och 

det kräver att SKOFF reviderar nuvarande elitstödskrav att bli mer omfattande, där bl.a. 

organisation, forskning, tränarutveckling skall ingå. Ett arbete med detta startas våren 2019.   

Vi har internationellt under året deltagit på seniortävlingar och barn-, ungdom-, kadett- och 

juniortävlingar. Medaljframgång redovisas nedan. 
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Senior: 

Carpathia cup, Polen  Dina Kljajic, Keiko karatesällskap (guld)  

 

Diamond cup, Belgien Milad Samizade, Banzai (brons), -65 kg 

 Ali Hayder, Stockholm (brons), -75 kg 

 Cecilia Wallin, Stockholm (brons), -65 kg 

 Sara Hägge, Göteborg (guld) +65 kg 

 

Franska öppna Ali Hayder, Stockholm (guld), -75 kg 

 Dina Kljajic, Keiko karatesällskap (brons), -65 kg 

Mette-Marie Nielsen, Minami (brons), -65 kg 

Sanne Larsson, Uppsala (silver), -65 kg 

Simon Pålsson, Keiko (silver), +85 kg 

 

Kyokushin open, Norge  Alen Kifah, Göteborg (silver), -70 kg 

   Steffi Lee, Göteborg (brons),  

Mette-Marie Nielsen, Minami (guld), -65 kg 

Belgian open   Alice Nydélius, Stora höga (silver), kata 

 

IFK Kyokushin open EM, Jonas Rosin, Gefle (guld) +90 kg 

Armenien    

 

Baltic Cup, Litauen  Mette-Marie Nielsen, Minami, (brons), +65 kg 

 

Swedish open  Alen Kifah, Göteborg (silver), -70 kg 

   Robert Strandberg, Lidköping (brons), -70 kg 

   Cecilia Wallin, Stockholm (guld), -65 kg 

   Mette-Marie Nielsen, Minami, (brons), -65 kg 

Rasmus Bergström, Bollebygd, (guld), -80 kg 

                    + shihan Attilas pris 

   Milad Samizade, Banzai (silver), -80 kg 

   Moa Jensen, Kungälv (silver), +65 kg 
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   Sara Hägge, Göteborgs (brons), +65 kg 

Ali Hayder, Stockholm (silver), +80 kg 

                      +bästa fighter 

 

EM shinkyokushin,  Sara Hägge, Göteborgs (brons) +60 kg 

Polen   Milad Samizade, Banzai (brons), -65 kg 

 

Romania international  Mirjam Björklund, Keiko (guld) -55 kg 

 

British open   ingen placering 

 

11th Open European Union Agnes Westrin, Gefle  (guld), -65 kg 

Kyokushin Karate, Sverige  Sanne Larsson, Uppsala (silver), -65 kg 

Moa Jensen, Kungälv (brons), +65 kg 

   Jonas Rosin, Gefle (guld), -90 kg 

   Amando Morino, Luleå fighting (brons), -80 kg 

   Dennis Rundlöf, Gefle (guld), -80 kg 

   Simon Pålsson, Keiko (silver) +90 kg 

   Ann-Sofie Berander, Landvetter (guld), veterans kata 

 

Waterpoort open, Holland  Milad Samizade, Banzai (guld) -70 kg 

   Sanne Larsson, Uppsala (brons) tung 

 

Kroatiska öppna  Rasmus Bergström, Bollebygd (guld), -85 kg 

(Branko Bosnjak Memorijal) Milad Samizade, Banzai (guld) -75 kg 

 

Shinkyokushin EM U21, Ungern ingen placering 

+ öppen viktklass EM  

 

Lörenskog cup, Norge Alén Kifah, Göteborgs (guld) 

 Robert Strandberg, Lidköping (silver) 
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Dina Kljajic, Keiko guld) 

Moa Székely Jensen, Kungälv (silver) 

Barn-, ungdom-, kadett- och junior: 

Carpathia cup, Polen  Ki Pasanen, Oyama (brons), junior -65 kg 

Emma Zetica, Huskvarna (brons), 

Jelena Vujcic, Banzai (brons), junior -60 kg 

Py Pasanen, Oyama (guld), kadett -60 kg 

Diamond cup, Belgien  Ramsin Ebrahimi, Banzai (brons), junior +80 kg 

   Kevin Börtner, Bollebygd (silver), junior 

Spanska öppna  Ki Pasanen, Oyama (silver), junior+-60 kg 

 

Kyokushin open, Norge  Ki Pasanen, Oyama (guld), 15-17 år +65 kg 

   Py Pasanen, Oyama (guld), 15-17 år -65 kg 

 

Beker der Kempen, Belgien Moa Sharp, Stora höga (guld), 14-15 år 

Elvira Ballay, Stora höga (guld), 14-15 år 

Kevin Kristensen, Stora höga (silver), 14-15 år 

Sofia Svensson, Stora höga (silver), 14-15 år 

Bianca Ballay, Stora höga (brons), 10-11 år 

Lipo Lodin, Gefle (guld), 16-17 år -80 kg 

Hampus Strömmer, Bollebygd (brons), 16-17 år -80 kg 

Mirza Hukic, Banzai (guld), junior -70 kg 

Philip Sapcanin, Banzai (silver), 13 år -60 kg 

Alexandra Vujcic, Banzai (brons), junior -60 kg 

 

IFK Kyokushin open EM, Agnes Westrin, Gefle (guld) 16-17 år, -60 kg 

Armenien   Samantha Karim, Gefle (brons) 16-17 år, -60 kg 

 

Junior EM shinkyokushin, Ki Pasanen, Oyama, (silver), -60 kg 

Polen   Ki Pasanen, Oyama, (guld), kata 
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Baltic Cup, Litauen  Leo Nilsson, (silver), 16 år  

HIKO World Championship, Ungern Bianca Ballay, Stora höga (guld), 11-12 år 

Elvira Ballay, Stora höga (silver), 15-16 år 

Romania international  Umut Yilmaz, Banzai (brons), 13-14 år -60 kg 

                       Oscar Hansson Pablo, Banzai (brons), 13-14 år -80 kg 

Oyama cup, Danmark  Py Pasanen, Oyama (guld), +64 kg + bästa fighter 

Waterpoort Cup, Holland  Py Pasanen Oyama (guld), 16-17 år 

   Noah Zachrisson, Kungälv (guld)  

   Felicia Ljung Andersson, Kungälv, (silver) 

Emma Zetica, Huskvarna (guld) junior 

   Michelle Karlquist, Huskvarna (guld), kadett 

   Agnes Lilliebjelke, Stora höga (guld), 10-11 år 

Nova Linden, Stora höga (guld), 10-11 år 

Disa Arvidslund, Stora höga (guld), 10-11 år 

Hugo Linden, Stora höga (silver), 8-9 år 

Nea Boström, Stora höga (brons), 8-9 år 

Romanian open  Bianca Ballay, Stora höga (guld), 12-13 år 

Elvira Ballay, Stora höga (guld), 16-17 år 

Hampus Hansson, Stora höga (silver), 14-15 år 

Kevin Kristensen, Stora höga (silver), 14-15 år 

Moa Sharp, Stora höga (silver),  16-17 år 

Julia Carlsson, Stora höga (silver), 14-15 år 

Emelie Gunnarsson, Stora höga (brons), 14-15 år 

11th Open European Union Lipo Lodin, Gefle (guld), 16-17 år -80 kg 

Kyokushin Karate, Sverige  Leo Nilsson, Minami (brons), 16-17 år -80 kg 

   Kevin Kristensen, Stora höga (guld), 14-15 år -70 kg 

                   Emelie Gunnarsson, Stora höga (silver), 14-15 år -60 kg 

                      Olivia Nordström, Landvetter (guld), 14-15 år +60 kg 

   Julia Karlsson, Landvetter (silver), 14-15 år +60 kg 

   Amber Lindblom, Gefle (guld), 16-17 år -65 kg 

   Elvira Ballay, Stora höga (silver), 16-17 år -65 kg 
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   Samantha Karim, Gefle (brons), 16-17 år -65 kg 

   Moa Sharp, Stora höga (guld), 16-17 år +65 kg 

U16 (EM) shinkyokushin  Py Pasanen, Oyama (brons), U16 -65 kg 

Ungern    

Lörenskog cup, Norge Mi Pasanen, Oyama (silver), 13-14 år +55 kg 

                   Michelle Karlquist, Huskvarna (guld), 13-14 år +55 kg 

 Ki Pasanen, Oyama (guld), 15-17 år -70 kg 

Py Pasanen, Oyama (brons), 15-17 år -70 kg 

                Alexander Karlquist, Huskvarna (silver), 13-14 år -55 kg 

Emma Zetica, Huskvarna (guld), 15-17 år -60 kg 

The 6th World Youth Championship Elvira Ballay, Stora Höga, (brons), 16-17 år 

Varna Bulgarien   
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Organisationen kring eliten: 

Följande roller finns  

Magnus Hanssen, Keiko – ansvarig för Swedish team seniorer (elit) och huvudansvarig  

Torbjörn Helmfrid, Uppsala – ansvarig för Swedish team juniorer och kadetter  

Helena Hugosson – elitansvarig Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Virpi Alajarva, Skövde – elitansvarig gentemot RF 

Domarutbildningar 

Vi hade en regelgenomgång inför SM i kyokushin för deltagande domare.  

Förtroendeuppdrag 

Styrelse 

Den 17 mars genomfördes SKOFFs årsmöte. Styrelsen har under året bestått av sex 

ledamöter. Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt fem gånger.  

Antalet klubbar som är medlemmar i SKOFF har legat relativt konstant runt 50 de senaste 

åren. Det är vi inte nöjda med; fler klubbar borde vara intresserade av vår verksamhet så som 

Tatakai i Bro och Piteå som blev nya medlemmar under året.  

Under 2018 tog SKOFF fram en ny hemsida med målet att publicering ska bli enklare och att 

sidan ska se bättre ut i smartphones. SKOFFs Facebook-grupp gjordes publik och arbetet med 

den förändrades. Det här lägger grunden för framtida arbeten med hemsidan till exempel med 

en presentation av Swedish team. 

Till Kampsportsgalan den 17 mars 2018 var Sara Hägge, Göteborgs karate kai, nominerad i 

klassen årets mästarinna. Tyvärr vann hon inte kategorin men det var kul att hennes 

framgångar med bland annat ett SM- och EM-guld under 2017 uppmärksammades.  

Medlemmar ur styrelsen deltog i en konferens med tema jämställdhet som arrangerades av 

Svenska Budo- och Kampsportförbundet i Malmö 24-25/11. 

 


