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Proposition 1 – Fastställande av klubbens dojoregler och etikett 

Bakgrund 

I alla kampsporter/kampkonster finns det i deras dojos regler och etikett för hur man ska agera och 

samspela mot varandra för att upprätthålla ordning, säkerhet, renlighet och trivsel under 

träningspassen. Så även i vår klubb, även om de hittills bara har förmedlas muntligt och har aldrig 

varit officiellt fastställda. 

Med uppmaning från medlemmarna från årsmötet 2018 har styrelsen under det senaste 

verksamhetsåret påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete för att garanterat uppfylla de krav som ställs 

från stadgar och policys av Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Budo-och Kampsportsförbundet (SBoK) 

och underförbundet Svenska Aikidoförbundet. Ur SBoK’s stadgar kap 10 om etiska normer, paragraf 

§3 Ansvar samt paragraf §4 Instruktion och träning, framgår tydliga krav på att klubben och dess 

instruktörer är skyldiga till att vara tydliga och lära ut om gällande regler och etiketter. Där av bör 

minimum vara att de finns fastställda skriftligen. 

Därför påbörjades ett utredningsarbete. En förstudie genomfördes under sommaren av Erik Faxén, 

genom att studera andra organisationers fastställda dojoregler, som använts som arbetsunderlag. 

Under hösten tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag där klubbens dojoregler och 

etikett fastställs. Gruppen består av Henrik Sankala (Ledamot/Gruppansvarig), Erik Faxén 

(Suppleant/researcher), Patrik Strand (Suppleant/veto-instruktör) och Bengt Falk-Hornkullare 

(Ledamot). I nästa steg har förslaget överlämnats till huvudinstruktör, instruktörsgruppen och 

styrelsen för granskning och godkännande innan det slutligen givits ut till årsmötets slutgiltiga beslut.  

 

Förslag 

Ett förslag har tagits fram där regler och etikett har skiljts åt med fokus på fastställandet av just 

reglerna. Regler definieras som krav medan etikett enbart skall ses som kravlösa rekommendationer 

baserade på klassiska dojoetiketter och riter som även skall förmedlas. Arbetsgruppen har haft som 

avsikt att reglerna i möjligaste mån skall avspegla gällande outtalade dojoregler som har rått i 

klubben för bibehållen trivsel, samt uppfylla de regelkrav som ställs av RF, SBoK och underförbunden 

Svenska Aikido-förbundet och Ki No Kenkyukai. Vissa rutinändringar för mer disciplin för städning och 

ordning kommer att föreslås i och med fastställandet av reglerna. 

Förslaget består av 31 regler som ges ut i en kort version och en lång version. Den korta versionen 

skall få plats på ett A4 och kunna förmedlas snabbt och effektivt i utskick och anslagstavla. Den långa 

versionen innehåller förtydliganden, motiveringar och nyttiga tips till nybörjare i klubben och 

förmedlas i klubbpärmen och på hemsidan. 
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