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          RDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

 
Leif Almö - ordförande 

 

För andra gånger under mina 39 år som 

ordförande blir det inte bara en tillbakablick på 

året som gick utan även på 2021. Pandemin har 

påverkat Enighets verksamhet på flera sätt men 

då vi är en kampsportsklubb vet vi vad det 

innebär att ibland växla upp i underläge… 

Vi tar vårt ansvar även under pandemin 

Även om aktiviteterna minskat kraftigt från maj 

2020 var det aldrig tal om att ställa in! När ny 

termin började i januari 2021 blev det ännu 

strängare restriktioner, bland annat 10 kvm per 

tränande. På 48 timmar tog vi fram en 

Pandemimanual, mätte upp alla 8 lokaler och 

biytor. Vid Länsstyrelsens kontroll senare i 

månaden fick Enighet med beröm godkänt.   

… men det är problem! 

Det blev snabbt fullt i de mycket begränsade 

grupperna. Därför fick vi för första gången säga 

nej till fortsättare/gamla medlemmar då vi efter 

rådande regler inte fick ta in fler tränande. 

Medlemmar och föräldrar hörde av sig och nästan 

alla förstod ”problemet” förvånansvärt bra. 

Att ekonomin påverkats mycket negativt med 

mindre antal medlemmar och aktiviteter är tyvärr 

en självklarhet.  

Vad händer efter pandemin – en utmaning… 

Redan nu kan konstateras att konsekvenserna för 

barn och unga kommer att bli omfattande. 

Undersökningar visar att barn rör sig betydligt 

mindre nu än innan pandemin. Redan då nådde 

endast 2 av 10 barn upp till WHO´s 

rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet 

per dag. 

När pandemin lättar har Enighet därför en 

utmaning av oanade mått, det gäller att få 

tillbaks både ”gamla medlemmar” som ”nya”.  

Vi fortsätter ta vårt sociala ansvar även 2021  
Flera av våra löpande satsningar och projekt har 

fått pausas på grund av pandemin. Detta framgår 

av vår verksamhetsberättelse. Men vi hoppas att 

restriktionerna lättar så vi i samarbete med Fritid 

Malmö erbjuda en bra lovverksamhet även denna 

sommar. Speciellt viktigt med vårt strategiska läge 

i/mellan två av landets ”Särskilt utsatta områden”. 

Enighet har ett extra stort ansvar, att erbjuda barn 

och ungdomar i dessa områden en bra verksamhet 

även sommaren 2021. Speciellt viktigt då över 

80% av våra medlemmar har utländsk bakgrund. 

Tack Fritid Malmö och Malmö Stad  

När Enighet i spåren av pandemin var på väg mot 

en storförlust för 2020 visade Malmö Stad och 

Fritid Malmö vilken betydelse de anser 

föreningslivet har för staden och Malmöborna. I 

slutet av december betalades ett extrabidrag ut till 

alla föreningar, grundat på aktiviteterna för 

motsvarande period 2019. Utan detta bidrag hade 

Enighet visat ett negativt resultat 2020.  

Alla får vara med – inte bara de som tävlar 
I början av 2020 blev det bara några tävlingar 

innan det blev stopp!  Framgångarna presenteras 

under respektive sektion. Fortfarande utgör 

tävlingsverksamheten nerven i en idrottsförening.  

Men viktigast är att även alla som inte vill tävla 

ändå är med termin efter termin och tränar i samma 

grupper som de som valt att tävla för att mäta sig 

med de bästa. 

Till sist tackar jag och huvudstyrelsen… 

…alla ledare, tränare och föräldrar vilka under 

2020 trots pandemin var med och fortsatte  att 

utveckla Enighet i rätt riktning. Även ett stort tack 

till konsulenter och personal, speciellt till er som 

även ställer upp utanför ordinarie arbetstid. 

 

Malmö 23 april 2021 

GAK Enighet, Leif Almö, Ordförande 
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U   UVUDSTYRELSE & 

   ARBETSUTSKOTT
 

Huvudstyrelse 2020 

 
Ordförande Leif Almö  

Sekreterare Carl-Axel Robertsson 

Kassör Madleine Krokstäde 

Ledamot Sten Stjernsvärd  

Ledamot Christer Silvnell  

Ledamot Håkan Lapovski  

Suppleant Errol Carlsson 

Suppleant      Christian Larsson 

Revisor Bengt Pettersson 

 

Arbetsutskott 2020  
Verkställande utskottet (VU)  

Leif Almö, Carl-Axel Robertsson, Madleine 

Krokstäde 

Ungdomsutskottet  

Carl-Axel Robertsson, Håkan Lapovski  

Utbildningsutskottet 

Mattias Carlerstam 

Bingo och Lotterier  

Carsten Grönvall, Leif Almö  

Personalutskottet  

Leif Almö, Carl-Axel Robertsson, Mattias 

Carlerstam 

 

Tävlingsutskotten 

Christian Larsson Kendo  

Ted Hedlund/Per Åström  Karate  

Errol Carlsson Judo  

Mostapha Shahebrahim Taekwondo  

Mike Phanivong  Boxning  

Madleine Krokstäde Kickboxning 

Robert Dahl   Thaiboxning 

  

Valberedning 

Ted Hedlund och Mattias Carlerstam 

 

Styrelsemöte/årsmöte 

Enighets styrelse har haft 2 protokollförda 

sammanträden i början av 2020 och därefter 

har VU haft kontinuerliga möten under året.  

 

 

Årsmötet för 2019 var 25 maj 2020 i 

utbildningslokalen på Enighet Sportcenter.   

Närvarande förutom huvudstyrelsen var 

ledare från vissa sektioner, konsulenter och 

ekonomiansvarig. Utdelningen av special- 

priser till utövare för goda prestationer 2019 

flyttades fram till senare datum.  

 

Utskottens arbete 

Respektive arbetsutskott har under 2020 i 

första hand arbetat med lösningar kopplade 

till pandemin. Samtliga utskott och 

sektioner har när de önskat presenterat sina 

förslag gjort detta till VU för yttrande. 

 

Arbetsmarknadsfrågor 

Personalutskottet arbetar med frågor 

rörande olika arbetsmarknadsåtgärder. 

Normala år engagerar personer från främst 

AF men även Samhällstjänst. Under 2020 

skede detta efter första kvartalet i begränsad 

omfattning. Under sommaren hade Enighet, 

i samarbete med Malmö Stad 

sommarjobbare under två perioder på fyra 

veckor. Närmsta partner är då Malmö 

Arbetsmarknad & Socialförvaltning vilka 

administrerar en stor del av platserna för 

föreningslivet i Malmö. Fackliga avtal har 

Enighet med HRF och UNIONEN. 

 

Tävlingsverksamhet 

Respektive sektions Tävlingsutskott 

organiserar normalt tävlingar och 

avrapporterar via sektionsrapporter resultat 

etc. till kansliet, huvudstyrelsen och VU. 

Detta blev av förklarliga skäl mycket 

begränsat under 2020.   

  

H 
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        NIGHET  

SPORTCENTER

ENIGHET Sportcenter - en av Europas 

modernaste kampsportsanläggningar med över 

3000 kvm fördelad på åtta träningshallar. Att 

ENIGHET Sportcenter är en anläggning utan 

motstycke konstaterar man i samma stund man 

stiger in genom entrén. Här möts man av 

vattenfall, guldfiskdamm, japanskt tehus, VIP-

rum, sport-shop, stor cafeteria, konst på väggar 

och golv och mycket, mycket mer. 

 

Bättre och bättre! 

Sedan ENIGHET Sportcenter öppnade 1986 

har antalet aktiva medlemmar ökat. Under 

senare år har åter antal medlemmar i åldern 

+15 år ökat i flera sektioner, som ”gamla” 

sporter som boxning och ”nya” som 

kickboxning. Våra barnsektioner i judo, karate 

och taekwondo får fullt varje termin. 

 

ENIGHET är ett levande bevis på att 

tjejidrotten hela tiden utvecklas. I alla 

sektioner tränar tjejer på såväl motions som 

elitnivå.  

 

ENIGHET Sportcenter är idag:   

Elva sektioner - cirka 2000 aktiva 

medlemmar - kul träning för alla åldrar – 

killar och tjejer tränar tillsammans - starkt 

engagemang i integrationsfrågor - stora 

idrottsframgångar - vattenfall - idrottsdagar 

för Malmös skolor - välutbildade instruktörer - 

tilltalande miljö - samhällstjänst - asiatiska 

kampkonster - kreativa styrelser - träning för 

företag - friskvård – rehab - nya stjärnor och 

slocknade stjärnor - goda kontakter med 

förbund och myndigheter - kultur - bra 

samarbete med Fritidsförvaltningen i Malmö – 

samurajer - japanskt thehus, och mycket mer. 

 

Massor av medlemmar - och flera sektioner är 

bland de största ”klubbarna” i landet!!  

 

ENIGHET är en av Sveriges största ideella 

idrottsföreningar, med ett unikt utbud i en 

fantastisk anläggning. 

 

GAK ENIGHET, Gymnastik & Atletklubben 

Enighet bildades den 22:a april 1892.  

E 
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                      NIGHETS 

        VERKSAMHET 2020 
 

Flera sektioner inom Enighet är bland de 

största “klubbarna” i Sverige inom respektive 

idrott. Detta gör Enighet helt unikt, vilket vi 

förutsätter såväl specialförbund, Skånes 

Idrottsförbund och Malmö Stad tar hänsyn vid 

olika bidragsansökningar.  

2020 var ett annorlunda idrottsår. Karaten och 

kickboxningen hann avverka några framgångs- 

rika tävlingar innan all tävling stoppades upp. 

Se respektive sektions rapporter.  

Projekt och skolverksamhet 

Enighet har under ett ”normalår” samarbete 

med skolor i Malmö och projekt som riktar sig 

mot att aktivera barn och ungdomar samt att 

bryta utanförskap. Många av dessa projekt är 

en fortsättning på RF´s en gång initierade 

satsningar.  

Vi har ett fortsatt gott samarbete med i första 

hand skolor i närområdet. Med Kastanjeskolan 

har vi kontinuerlig verksamhet 5 dagar i 

veckan under terminerna. Skolor bokar under 

normala år besök och idrottsdagar hos oss och 

med den bredd vi erbjuder finns det alltid 

någon idrott att prova på. Även detta var 

begränsat 2020.  

 

Enighet och Rosengård  
Enighet arbetade under många år inom ramen 

för Kraftsamling Herrgården, en tvärsektoriell 

samverkansprocess för en ökad bosocial 

trygghet i närområdet. Även om projektet 

Kraftsamling Herrgården har ändrat fokus och 

riktning fortsätter Enighet sitt 

trygghetsskapande arbete då många av 

Enighets medlemmar bor och verkar i 

Rosengård och Herrgården, samtidigt som 

Enighet troligen är största idrottsföreningen i 

området. Vi känner hela tiden fortsatt ansvar 

för att motverka de destruktiva tendenser som 

drabbat stadsområdet.  

 
 

Enighet är för många en skola för livet… 

Enighet fungerar som en skola för livet. 

Många av våra medlemmar genom åren 

kommer på Enighet för första gången i kontakt 

med en ”skola” där kamratskap, hänsyns-

tagande, artighet och ”regler” hela tiden finns 

med i undervisningen som en röd tråd. Denna 

tid är för ett flertal den viktigaste tiden i deras 

utveckling mot vuxenvärlden. Därför är hela 

tiden vårt ansvar stort. På Enighet Sportcenter 

har vi på detta sätt skapat en mötesplats vilken 

även fungerat som inkörsport till vår ordinarie 

verksamhet för flera ungdomar. Inte minst 

möjligheten att kunna erbjuda olika idrotter i 

egna lokaler innebär en unik möjlighet. 

 

Enighet – ett kulturhus i dubbel bemärkelse 

Att idrott och kultur alltid gått hand i hand är 

självklart för alla som någon gång varit i 

kontakt med asiatiska kampkonster. Men vi 

har fortfarande en lång väg att vandra för att 

alla skall förstå att detta även gäller annan typ 

av idrott. En väl fungerande idrottsrörelse är 

för många av lika stor betydelse som ett brett 

kulturutbud. Få idrottsföreningar i Sverige har 

under åren satsat på olika kulturyttringar som 

just GAK Enighet. Enighet har inte bara en fin 

konstsamling (se nästa sida) som alla 

medlemmar kan njuta av men även japanskt 

tehus som har besökt av statsminister som 

ambassadörer, fiskar och vattenfall samt café.  

 

 

 
 

E 
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NIGHETS 

        VERKSAMHET 2020 
 

 

Enighets konstsamling 

Vår konstsamling är vi stolta över med såväl 

svenska som internationella artister. Den 

fungerar både för att ge Enighet Sportcenter och 

dess medlemmar det där “lilla extra” men även 

som en satsning på att låta våra ungdomar ta del 

av god konst i sin egen miljö efter devisen; ”Om 

inte ungdomarna kommer till konsten - får 

konsten komma till ungdomarna!” 

 

Japan och integration 

De flesta av våra sporter har anknytning till 

Japan. Ytterligare en form av integration är att 

Skånes Japanska Förening även 2020 hade sin 

årliga nyårsfest på Enighet. Flera av SJF 

medlemmarna har sina rötter i Japan vilket gör 

Enighet till en naturlig mötesplats med bland 

annat sina sju japanska kampkonster.   

 

Doping - att förstöra sin framtid! 
Dopingproblematiken är ett ständigt aktuellt 

debattämne inom idrotten. Framför allt gäller 

det att ständigt informera alla våra medlemmar 

att Enighets policy är alltid ett kraftfullt NEJ till 

alla former av doping och fusk. 

Vi betonar att idrott utan droger innebär för alla 

ökade möjligheter att nå de drömmar och mål 

man satt upp för sitt idrottsutövande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Enighetare! 

Från årsmötet 2002 beslutade styrelsen 

att även en idrottsprestation av högsta klass 

skall kunna belönas med utmärkelsen 

”Årets Enighetare”. Men priset är i första 

hand en utmärkelse för ideellt arbete och 

engagemang i Enighet under året. Och 

utgör grunden enligt statuterna.  

För första gången sedan 1988 har beslut 

tagits att priset inte skall delas ut för 2020! 

 

Följande har erhållit utmärkelsen: 

1988 Leif Almö 

1989 Ted Hedlund 

1990 Elvir Göransson 

1991 Carsten Grönwall 

1992 Carl Andersson 

1993 Anna Widehov 

1994 S E Hultén 

1995 Christer Larsson 

1996 Peter Bergengren 

1997 Anja Bengtsson 

1998 Carl-Axel Robertsson 

1999 Jan Björkman 

2000 Robert Tegel 

2001 Damir Brljevic 

2002 Thomas Olsson 

2003 Stefan Stenudd 

2004 Helen Sasvary 

2005 Jonny Viking 

2006 Johan Svensson 

2007 Per Berggren 

2008 Karolina Kedzierska 

2009 Errol Carlsson 

2010 Besnik Amurllahi 

2011 Tommy Sjöstrand 

2012 Per Åström 

2013 Madleine Krokstäde 

2014 Gunilla Livgren 

2015 Håkan Lapovski 

2016 Åke Pekkarinen 

2017 Aleksandar Milosavljevic 

2018 Christian Larsson 

2019 Håkan Ask 

2020 Inställt på grund av Covid 19   

E 
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        NIGHETS 

         VERKSAMHET 2020 
 

 

Brottsförebyggande arbete / samhällstjänst 

När Enighet startade 1892, och under mer än 

ett halvt sekel, var denna rubrik aldrig aktuellt 

i Enighets årsberättelse. Men tiderna förändras. 

Med en alltmer hårdnande attityd i samhället 

har GAK Enighet en allt viktigare roll.  

Vi har under många decennier tagit emot 

personer vilka dömts till Samhällstjänst som 

Ungdomstjänst. Ett resultat i det sistnämnda 

fallet är att vissa genom åren valt att börja 

träna hos oss efter ”avtjänat” straff.   

Killar och tjejer i samma grupp sedan 1969 

Kampsporter vänder sig till tjejer som killar. 

På Enighet tränar de sedan 1969 dessutom i 

samma grupper vilket i ett tidigt skede skapar 

både samhörighet och respekt mellan könen.  

Aldrig så lite tävlingar och läger 

Aldrig har vi varit med på så få tävlingar.     

Under 2020 var det endast en större tävling: 

Japan Karate Association Sweden’s JKA Cup. 

Även antal träningsläger var minsta antalet 

sedan starten av Enighet Sporcenter 1987.  

Vissa sektioner ställde in periodvis, andra… 

..hade träning utomhus. Allt för att anpassa 

träningen på bästa möjliga sätt. Det var även 

under en period ett pussel för att få tränare till 

sektion där tränare på grund av pandemin inte 

tog träning.  

128 års erfarenhet 
Med 128 års erfarenhet har Enighet mycket 

god kunskap om vad rätt upplagd träning 

innebär, inte minst som förebyggande 

friskvård. Vår målsättning har alltid varit att 

intressera så många som möjligt i alla åldrar 

för fysisk träning. 

Detta är första steget mot en både sund fysisk 

som psykisk hälsa, med andra ord, att må bra. 

Vårt gym fyller därför en viktig funktion för 

de som kommer för att rehabilitera sig. Inte 

minst våra erfarenheter från de år vi bedrev  

 ” Friskvård mot recept” visade detta.  

 

 

 

 

Bingospel är fortfarande viktigt… 
En viktig inkomst genom flera årtionden 

har varit bingo. Vi är därför medlemmar 

och delägare i Triangels Bingo Ek. För. 

tillsammans med numera 38 andra 

föreningar. Från 1 april 2019 drivs hallen 

av Konsultbingo. Efter ett dåligt 2019 lyfte 

intäkterna under 2020 vilket även för 

Enighet innebar ett gott tillskott. Då bingo 

fortfarande utgör en viktig inkomst för 

klubben hoppas vi att trenden håller i sig 

även 2021. Därför ber vi alltid alla vuxna 

medlemmar att besöka ”vår” bingohall.  

 

Sportshop och cafeteria 

Enighet driver i Enighet AB i första hand 

sportshop och cafeteria på Enighet Sport-

center. Mest som en service åt medlemmar, 

föräldrar och andra besökare. Medlemmar 

har bland annat 10 % rabatt i sportshopen på 

hela sortimentet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

E 



                                      Verksamhetsberättelse 2020  10 
 

           NIGHETS 

        VERKSAMHET 2020 
 
 

Communitys That Cares 

Sedan hösten 2018 är GAK Enighet en del av 

Malmö Stads CTC-arbete, genom sitt aktiva 

deltagande och arbete i områdesteam 

Möllevången. 

Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer 

och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer 

och är en samverkansprocess där aktörer i 

närområdet medverkar, bland annat kommunala 

tjänstepersoner inom skola, och socialtjänst, 

polis, civilsamhälle, boende och näringsliv.  

Enighet har under 2020 varit fortsatt delaktiga i 

arbetet, även om det enbart varit i form av 

digitala träffar. 

 

 
 

 

Goda krafter samverkar 
Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete 

förutsätter att alla goda krafter i samhället 

samverkar. Arbetet kräver inte bara engagemang 

från redan etablerade myndighetsaktörer, utan 

också att föreningar engagerar sig i det fortsatta 

arbetet för trygghet, säkerhet och integration. 

Enighets långa erfarenhet som kampsportsklubb 

visar att en engagerad fritidsaktivitet och 

klubbgemenskap är en av få vägar som kan 

attrahera och få speciellt utsatta ungdomar på 

rätt spår och skapa en positiv inställning till 

samhället. Vi vet, vi har erfarenheten. Åtskilliga 

gånger har vi sett detta ske även i fall som av 

andra har betraktats som hopplösa. 

 

 

 

 

 

 

Samhällstjänst 
Vårt mångåriga arbete inom ramen för 

Samhällstjänst har gett oss en annorlunda 

erfarenhet. Här har inte bara många ”jobbat 

av” sitt straff utan efteråt har även några 

blivit medlemmar och träna i vår klubb.  

 

Från 4 till över 77 år 
Styrkan med alla Enighets 12 sektioner är att de 

attraherar de flesta åldrar, man kan börja långt upp 

i tonåren men trots detta kunna börja tävla om 

man vill mäta sig med de bästa. Och de som väljer 

att inte tävla får ändå vara med att träna i samma 

grupper som eliten. Men framför allt skaffar 

många sig en bra och meningsfull 

fritidssysselsättning som de kan fortsätta med 

långt upp i åldrarna. Vi har några som är över 70 

år men tränar i samma grupp som tonåringar. Det 

visar på en verksamhet som vänder sig till alla, 

speciellt då man kan börja redan från 4 år. 

 

Samverkan med MKB 

Under hösten 2020 påbörjade Enighet och MKB 

samverkan för att öka den bosociala tryggheten i 

närområdet. På grund av ökad smittspridning och 

tuffare restriktioner sköt vi i samråd med MKB 

kommande aktiviteter på framtiden. 

 

 
 

 

 

 

 

E 
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            NIGHETS 

                VERKSAMHET 2020
 

 

Inställt: Olympic Day, 1:a maj, Universitetet… 

Tyvärr blev nästan alla av de årligt återkommande 

och mycket uppskattade uppvisnings- och 

aktivitetsdagarna inställda, så som Olympic Day 

på Ribban, 1:a maj i Folkets Park, och 

Föreningsmässan ”Open your Eyes” på Malmö 

Universitet. Ett flertal andra inplanerade 

uppvisningar och prova på tillfällen flyttades fram  

till ett senare tillfälle t.ex Svenska kyrkans 

personaldag med tema Hälsa. 

 

Kul i Malmö i 5 veckor sommaren 2020 
I fem veckor under sommarlovet erbjöd vi 

prova-på-verksamhet under alla vardagar. Efter 

en kort introduktion av våra konsulenter fick 

barnen prova på den sport de valt. En viktig del 

vid presentationen var dels att berätta om 

Enighet men även vilka värderingar föreningen 

står för. Större delen av prova på verksamheten 

under sommaren skedde utomhus med tanke på 

rådande pandemi. 

 

Zlatan ”tillbaks” på Enighet- ”Jag är Zlatan” 
Med all respekt för Enighets fantastiska mästare 

genom åren, vilka vunnit allt från OS-guld till 

100-tals SM-guld, är vår mest kände medlem 

under tre århundraden Zlatan Ibrahimovic.  

 

Genom åren har flera TV-kanaler från bland 

andra Frankrike, Spanien, Italien besökt oss och 

radio från Ryssland intervjuat. Senast i år kom 

Monaco TV.  

 

När därför filmen ”Jag är Zlatan” nu spelas in är 

Enighet en milstolpe i Zlatans liv. Här tränade 

Zlatan taekwondo som tonåring. För att skapa 

bästa möjliga ”bakgrund” lyckades vi även få tag 

i Damir Brjlevic, Zlatans tränare från 90-talet 

vilken ”på gamla dar” blev film-stjärna.  

 

Det var ett imponerande stort filmteam på plats. 

Zlatan spelas av Dominic Andersson Bajraktari 

13 år och Granit Rushiti 19 år. Regissör är Jens 

Sjögren.  

 

 
 

 

 

 

E 
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         NIGHETS 

       VERKSAMHET 2020 
 

 
Enighet – en förening för alla 
Enighet är även en av Sveriges internationellt 

sett mest framgångsrika idrottsföreningar. Det 

började redan 1892 med brottning och atletik 

(gymnastik) med stora namn. Mästerskap 

travades på varandra det har blivet såväl OS-

guld som VM-, EM- och massor av SM-guld. I 

början av 1900-talet kom boxning men idag är 

det asiatiska kampkonster som dominerar både 

i antal utövare som i medaljskörden. Boxning 

är fortfarande en stor sektion. Enighet är en 

förening för alla oavsett bakgrund och etnicitet 

för på Enighet tränar killar och tjejer, knattar 

och ungdomar, vuxna och oldboys/-girls, 

motionärer som elit. 

 

Idrotter med ett annorlunda regelverk 
Enighet erbjuder ungdomar i riskzonen, och även 

alla andra, inte bara idrott, utan även en social 

träning och insikter i de regelverk som utgör 

grunden för en demokratisk och ideell förening såväl 

som för samhället i övrigt. Våra sporter har alla ett 

regelverk som bland annat innebär att hänsyn och 

respekt är en självklarhet. 

 

2020 - tuffaste året i modern tid, men… 

Att det på grund av pandemin knappt blev några 

tävlingar var ”naturligt”. Men även ekonomin 

påverkades, sommarterminen men framförallt 

höstterminen hade minst antal tränande och 

därmed aktiviteter i modern tid.  

Men när Enighet var på väg mot ett stort 

underskott räddades ekonomin av ett 

extrabidrag från Fritid Malmö! Utbetalt i slutet 

av december, baserat på Enighets verksamhet 

föregående år. 

enighet.se – med Corona special 

Under 2020 fortsatte vi att utveckla vår 

hemsida. Detta började vi med redan på 90-

talet! Normalt brukar webbsidan domineras av 

Enighets framgångar men under 2020 blev 

våra ”Corona special” mest lästa artiklar.  

Få känner till att Enighet även var en av 

pionjärerna när det gäller att medlemmar kan 

anmäla sig on-line. Men även informera att 

man kan prova våra profil-kläder – allt för att 

hitta rätt storlek innan man beställer on-line.  

Våra filmer på enighet.se är goda 

marknadsförare av Enighet. Vårt påbörjade 

arbete med att presentera alla Enighets mästare 

sedan 1892 fortsätter 2021.  

Inställt för första gången sedan 70-talet 

Då de flesta sektionerna aldrig hann börja 

tävla 2020 beslutade VU att för första gången 

sedan 70-talet ej dela ut de hederspriser.  

Årets Enighetare 

Årets Fighter 

Årets Ungdom 

Enighets Hederspris 

Månadens Enighetare 

Personal 

Vår personal gör alltid sitt bästa för att ge 

medlemmarna bra service, information och 

uppbackning. Mattias Carlerstam är 

verksamhetsansvarig och har tillsammans med 

Mustapha Berkani och Christian Bjernklev 

innehaft konsulenttjänster. Ekonomiansvarig 

är Gunilla Livgren.  

Kvalité håller i längden... 

Konkurrensen har hårdnat i Malmö då flera 

nya klubbar bildats med inriktning på kända 

som okända kampsporter. Men vi är säkra på 

att bra kvalité alltid håller i längden.  

Huvudstyrelsen vill även passa på att tacka de 

olika sektionernas tränare och styrelser för ett 

bra arbete under ”problemåret” 2020. 

Maj 2021 / GAK Enighets Huvudstyrelse 

 

E 

http://www.enighet.se/
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ARATE 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Karatesektionen 

 

Karatens Verkställande Utskott har varit: 

Leif Almö 

Ted Hedlund 

Robert Tegel 

 

Karatesektionen har haft följande 

representanter i huvudstyrelsen; 

Leif Almö  Ordförande 

 

VI TRÄNAR SHOTOKAN KARATE 

I Enighet tränas Shotokan karate, världens 

största karatestil. Sektionen tillhör, förutom 

Svenska Budoförbundets karatesektion även 

den ideella organisationen Japan Karate 

Association (JKA) Sweden. JKA är i sin tur 

ansluten till världsförbundet Japan Karate 

Association vilka organiserar såväl 

Världsmästerskap och kontinentala 

mästerskap som Europamästerskapen. 

Vår huvudtränare Ted Hedlund, 8 DAN, är en 

av de högst graderade inom JKA. 

Då tävlingsreglerna skiljer sig mellan så 

kallade All Style mästerskap och JKA har 

organisationen mer och mer gått över till att 

tävla i JKA stiltävlingar. Detta är en av 

orsakerna till att Enighet numera i första hand 

tävlar vid SM i Shotokan karate men givetvis 

även har tävlande vide All-Style SM. Årligen 

arrangeras även JKA Riksmästerskap och 

JKA Cuper. JKA Sweden där Enighet även 

2020 tog många medaljer.  

Med de resurser Enighets karate har, både vad 

avser träningslokaler och instruktörer, ser vi 

med stor tillförsikt fram emot 2020 

 

SPECIALMÖTEN 

Ted Hedlund har under året deltagit i ett flertal 

on-line möten med bland annat JKA Europe. I 

början av 2020 höll Ted weekendläger för 

brun- och svartbälten i hela Skåne utan 

kostnad för deltagarna.  

 

 

 

FÅ TÄVLINGAR - MEN FRAMGÅNGAR 

Även om det bara hann bli några tävlingar i 

början av 2020 blev det stora framgångar. 

Speciellt för Stella Nyberg 12-13 år och Diana 

Rabih, senior. Se sida 15 resultat för karate.  

Det bör även påpekas att SM ställdes in för 

första gången sedan slutet av 60-talet.  

 

EN ANNOLUNDA HÖSTTERMIN 

Vår barnsektion i karate blir ”normalt 

fulltecknad år efter år vilket vi anser vara ett 

bevis för att vi erbjuder bra träning som passar 

både killar och tjejer mellan 8-12 år.  

På grund av pandemin blev antalet medlemmar 

såväl på sommarterminen som på hösten 2020 

betydligt färre än tidigare år.  

Huvudtränare för barnsektionen är Aleksandar 

Milosavljevic. Tillsammans med Josuf Mir 

och Marwan Mawas. Den bästa reklamen är 

alltid när barn och föräldrar rekommenderar 

andra att börja på Enighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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        ARATE 
 

 

 
Sensei Ted Hedlund 8 DAN 

 

Ted Hedlund, 8 DAN  

Med 8 DAN är Ted nu är en av de högst 

graderade utanför Japan i världsförbundet 

Japan Karate Ass.    

1969 kom Ted Hedlund som svartbälte från 

Chicago, USA, till Malmö och GAK Enighet, 

donerad av svensk–amerikanske miljonären 

Mr. Nels Jonson.  

Ted Hedlund tävlade på internationell nivå på 

70-talet. Hans legendariska match i Japan 

med fem förlängningar mot världsmästaren 

Masahiko Tanaka, Japan, är historisk. Ted har 

även tränat i Japan för legenden Sensei 

Masatoshi Nakayama som skrev karatebibeln 

”Dynamic Karate”.  

Utan Ted Hedlund hade Enighet aldrig fått 

den fantastiska utveckling som börjades 1970. 

böjan på 70-talet. Assisterande tränare för Ted 

Hedlund är Aleksander Milosavljevic. Andra 

tränare är Robert Tegel 4 Dan, Leif Almö 3 

Dan och Per Åström 2 DAN, .  Abdelraouf 

Kaci 3 DAN,  Zandi Hedaytollah 1 DAN och 

Marko Kraljevic 1 DAN. 

 

 

STORT INTRESSE 

Under 2020 var karatesektionen åter största 

sektion i klubben. Med medlemmar från 8 år 

upp till över 75 år. Sektionerna för barn karate 

var v som vanligt populära  och hade vi haft 

ännu mer lokaler hade barnsektionen under 

våren 2020 utökat.  

 

OFFICIELLA UPPDRAG  

Leif Almö  

-Ordförande i Skånes Karateförbund  

-Hedersordförande Skånes Budo & Kampsports-  

förbund 

-Hedersordförande i MISO, Malmö Idrotts-

föreningars Samarbetsorganisation  

-Hedersordförande i JKA Sweden 

-Leif Almö är även Honorär Generalkonsul för 

Japan, det land där de flesta av GAK Enighets   

sporter har sina rötter. 

 

Ted Hedlund  

-Chefsinstruktör inom JKA Sweden, 

-Teknisk direktör i ESKA, European Shotokan  

Karate Association 

Teknisk direktör i WSKA. World Shotokan  

Robert Tegel 

-Ordförande Japan Karate Association Sweden 

Per Åström 
-Ledamot i Svenska Karateförbundets 

domarkommitté 

-Ledamot i Nordiska Karateförbundets  

domarkommitté 

 

REPRESENTATION 

Leif Almö har representerat Enighet karate vid 

bland annat följande tillfällen; 

- Skånes Karateförbunds årsmöte 

- Skånes Budo & Kampsportsförbunds årsmöte 

- Svenska Karateförbundets årsmöte 

- MISO´s årsmöte / styrelsemöten 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

K 
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 ARATE 

 

 

Under 2020 hade Enighets Karate stora 

framgångar på de få tävlingar vilka fanns i 

början av året.   

 

JKA RM (Riksmästerskapen) Baltiska 

hallen, Malmö 

25/2-2020 

 

GULD 

1. Stella Nyberg, Kata 12-13 år flickor 6 

kyu – upp 

1. Danica Nikolic, Kumite 10-11 år flickor 

9 kyu – upp 

1. Alvin Mårtensson, Kata 9 år pojkar 

SILVER 

2. Nando Salvatierra, Kata Vuxen herrar 3-

1 kyu 

2. Tuhin Battcharyya, Kata Vuxen herrar 

9-4 kyu 

2. Marwan Mawas, Kumite 14-15 år pojkar 

5 kyu – upp 

2. Nevena Zejak, Kumite 12-13 år flickor 6 

kyu – upp 

2. Touffik Boughiout, Kumite 10-11 år 

pojkar 9 kyu – upp 

BRONS 

3. Diana Rabih, Kumite Vuxen damer 

öppen klass 

3. Gabriella Hoffmann, Kumite 14-15 år 

flickor 5 kyu – upp 

3. Ivana Jakesevic, Kumite 12-13 år flickor 

6 kyu – upp 

3. Sarah Boughiout, Kumite 12-13 år 

flickor 6 kyu – upp 

3. Emina Mehmedovic, Kumite 10-11 år 

flickor 9 kyu – upp 

 

 

 

 

 

Karate Masters, Täby  

29/2 -2020 

GULD 

Stella Nyberg, Kata flickor 12-13 år 

SILVER 

Diana Rabih, Kumite Senior damer +68kg 

Douglas Nyberg, Kata pojkar 11 år 

Eurasia Karate Int Open, Istanbul, 

Turkiet 

7/3-2020 

 

BRONS 

3. Diana Rabih, Kumite Senior Damer -

68kg 

 
 

 

K 
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       ENDO 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Kendosektionen 

 

Instruktörer & Styrelse, Kendo: 

Christian Larsson 
christian@soundzlimited.com  

0708751020 

Sommarstigen 12 

23661 Höllviken 

  

Terje Andersen 
terje1066@yahoo.se 

0763379488 

Sergels Väg 5 B 

217 57 Malmö 

  

Aljoša Vuksanovic 
aljosa2689@gmail.com 

0760198909 

Linjeettgatan 5 

21252 Malmö 

 

  

Årsberättelse 2020 

Kendosektionen började året med 4 nya 

medlemmar i nybörjargruppen, som 

tränade flitigt fram till restriktionerna satte 

stopp, och gruppen har därefter bestått av 

3-4 medlemmar totalt. 

Efter ett sommaruppehåll tillkom 

ytterligare 4 medlemmar varav 2 tränat 

mestadels av höstterminen, och av dessa 

har 1 tränat vidare och gjort mycket goda 

framsteg. 

  

Vår avancerade träningsgrupp har fortsatt 

träning på bästa sätt under rådande 

restriktioner med 3-6 deltagare, men 

träningen har varit tidvis sporadisk pga. 

sjukdom och restriktioner. Inga 

graderingar, tävlingar eller träningsläger 

har kunnat genomföras. 

  

Kendosektionen tar nya tag inför 2021. 

  

Christian Larsson, ordförande, Kendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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                                      Verksamhetsberättelse 2020  17 
 

       AIDO 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Iaidosektionen 

 

Iaidon ingår formellt i Enighets 

kendosektion. Träning bedrivs i Zen 

Nippon Kendo Renmei Seitei Iai, den 

officiella stil som tillämpas i gradering och 

tävling inom svensk iaido, men också i 

Omori ryu, Toho Iai, Aikibatto, Aikiken 

och Musō Shinden-ryūandra. 

Iaido, svärdskonsten, har tränats av en liten 

men trofast grupp på cirka 20 personer.  

GAK Enighet är en av få klubbar i Skåne 

som bedriver Iaido. Huvudinstruktör för 

lördagsträningen är Stefan Stenudd och 

Åke Pekkarinen. Iaidoträningen på 

måndagar, med inriktning bl.a. ZNKR 

Seitei Iai och tävlingsträning, har letts av 

Fredrik Broman. 

 

 

 

 

 

 

 
Stefan Stenudd 

 

 
Fredrik Broman 

 

 

 

 

 

GAK Enighet – Iaidosektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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 UDO 
 
Verksamhetsberättelse 2020 för 

Judosektionen 

 

Styrelsen: 

Ordförande: Håkan Lapovski 

Kassör: Christer Silvnell 

Ledamot: German Fischer 

 

Träning 

Träningen under detta år har varit tämligen 

knaper i den meningen att Covid 19 har 

varit gällande hela året. Fastän detta så 

anser vi att både knattegrupperna och 

måndag/onsdag gruppen har fått viss 

träning. Vi har haft stora svårigheter med 

att rekrytera och bibehålla tränare under 

pandemin. 

 

Arbetet med samträning mellan klubbar i 

närområdet har fortsatt under året under 

Errol Carlsson ledning. Tyvärr så fick vi 

sluta med detta pga. att pandemin slog till. 

Som ett led i detta gäller att medlemmar 

från respektive klubb tränar kostnadsfritt 

de tidpunkter som gäller för samträning. 

  

Skolorna på Enighet 

Samarbetet med skolorna fortgår och 

utvecklas påtagligt positivt. Ett flertal 

skolor är regelbundna gäster på Enighet 

Sportcenter och förlägger, bland annat, 

sina idrottsdagar hos oss. Som ett led i vår 

marknadsföring finns judon allt som oftast 

med på programmet. Detta arbete vill vi 

fortsätta och stödja. 

Under terminen har de olika träningspassen 

i huvudsak haft följande instruktörer: 

Håkan, Emil, Johan, Fleming, Luciano, Per 

mm. 

 

 

 

Julavslutning 

Coronan gjorde att vi detta året fick sluta 

lite tidigare än vanligt. 

 

Tävlingsresultat 

Pandemin satte stopp för all 

tävlingsverksamhet i år men vi hoppas att 

2021 skall vara ett mer positivt år för vår 

tävlingsverksamhet. 

 

Skåneserier 

Skåneserien är den regionala tävling där vi 

så låter våra nyaste adepter smått pröva på 

hur det är att tävla. Reglerna är anpassade 

så att de skall passa just nybörjare samt 

minimera riskerna för eventuella skador. 

Alla skåneserier i år har varit inställda. Vi 

hoppas på att 2021 skall tillåta att alla kan 

komma ut och tävla igen. 

 

Framtiden 

Enighets judosektion ser framemot nästa 

år, då vi tror att sektionen åter kommer att 

blomstra såväl på tävlingssidan som på 

bredden. Vi hoppas att pandemin går över 

till hösten och att vi får möjlighet att bygga 

upp en framgångsrik judosektion igen. Om 

detta blir fallet hoppas vi även att kunna 

återuppta arbetet som startades innan 

pandemin med att förstärka tränarsidan.  

 

Vill även passa på och tacka alla som 

bidragit till detta årets verksamhet.  

Kom ihåg dessa två saker! ”Swinga lugnt” 

och ”Judo är kul” 

 

Pandemin 

Som sista punkt vill vi från judosektionen 

rikta ett hjärtligt tack och ge alla 

medarbetare, konsulenter och all personal 

en stor eloge för de underbara arbete och 

stöttande vi har fått från 

Er alla. Tack vara ert stöd har vi kunnat ro 

hem 2020. 

 

GAK Enighet – Judosektionen     

J 
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  IKIDO 
 
Årsberättelse för GAK Enighets 

Aikidosektion 2020 
 

Verksamhetsåret 2020 för aikidosektionen 

har varit ett ett undantagsår i skuggan av 

pandemin. Vid terminsstarterna har vi haft 

ordinarie träning för att senare in i 

terminerna fått göra inskränkningar. Under 

vårterminen gick vi över till enbart 

vapenträning från och med i mitten på 

mars. För första gången hade 

aikidosektionen igång träningen 

(vapenträning) hela sommaren, vilket ska 

jämföras med det vanliga uppehållet under 

julimånad som brukar ske. Under hösten 

startade vi terminen  med vanlig aikido 

med både ordinarie träning och ett 

grundpass. I oktober infördes speciella 

restriktioner i skåne med anledning av den 

ökade smittspridningen. Aikidosektionen 

tog då beslut att pausa träningen helt från 

den 28 oktober. I mitten på december 

släpptes restriktionerna och vapenträningen 

startades upp på nytt och avslutade året.  

 

Medlemmar 

Träningsavgiften var 800 kronor (600 

kronor för dem under 15 år) för vår- och 

höstterminen och 600 kronor för 

sommarterminen. 

 

Träningen 

Huvudinstruktör för aikidoträningen är 

Stefan Stenudd.  

Ordinarie pass har genomförts på tisdagar 

och torsdagar kl 19-20.30 samt lördagar 

12.30-14. 

Under vår och höstterminen har vi utökat 

träningen med ett grundpass torsdagar kl 

18-19 med instruktör Karin Wänstedt. 

Detta pass har också vänt sig till nybörjare 

Stefan har haft ett läger i Kosice i februari. 

 

Iaido 

Huvudinstruktör för lördagsträningen är 

Stefan Stenudd. Åke Pekkarinen har gått in 

som instruktör vid de tillfällen Stefan inte 

varit på plats. 

Iaidoträningen på måndagar, med 

inriktning bl.a. ZNKR Seitei Iai och 

tävlingsträning, har letts av Fredrik 

Broman. 

 

Styrelse 

Under 2020 har följande styrelse verkat: 

Ordförande: Karin Wänstedt 

Kassör: Anders Heinonen 

Ledamöter: Stefan Stenudd, Åke 

Pekkarinen, Andreas Johansson och Hanna 

Bergström 

 

Graderingar 

Under året har inga graderingar hållts med 

hänvisning till corona. 

Samtliga dangraderade i Enighets aikido 

sedan starten 1991, var vid årets utgång 

följande (graderingsåret inom parentes): 

1 dan 33 personer 

2 dan 10 personer 

3 dan 7 personer 

4 dan 4 personer 

5 dan 2 personer 

6 dan 1 person 

7 dan 1 person 

 

7 dan 

Stefan Stenudd (2015) 

 

6 dan 

Björn Bengtsson (2018) 

 

5 dan 

Andreas Johansson (2020) 

Anders Heinonen (2020) 

 

4 dan 

Håkan Karlsson (2005) 

Jonas Dahlqvist (2007) 

Åke Pekkarinen (2015) 

Sabine Neumann (2016) 

 

3 dan 

Tomas Ohlsson (2003) 

Bertil Jönsson (2004) 

Laila Callegari (2004) 

Mattias Hultman (2006) 

Stephan Schröder (2016) 

 

A 
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  IKIDO 
 

 

2 dan 

Mathias Olsson (1997) 

Lotta Arleståhl (2002) 

Marc Tullgren (2006) 

Magnus Bäcklund (2010) 

Mikael Olofsson(2011) 

Agneta Ahlberg(2011) 

Johan Ericsson (2016) 

Karin Wänstedt (2017) 

Mahmoud Mirsamadi (2017) 

Szlagowski, Julian (2017) 

 

1 dan 

Magnus Albrektsson (1995) 

Peter Nilsson (1995) 

Fredrik Grenson (1995) 

Ulf Lundquist (1995) 

Johan Wårlind (1995) 

Nicklas Lundblad (1993) 

Daniel Maria (1996) 

Liselotte Graffert (1996) 

Yvonne Grynfeldt (1997) 

Stephane Jean (1998) 

Tomas Hoffmann (1999) 

Monica Rundcrantz (1999) 

Kicky Anderberg (2000) 

Jakob Meiling (2004) 

Gabriella Olsson (2004) 

Ann Farken (2004) 

Max Gossell (2004) 

Paul Ericsson(2005) 

Fredrik Pattyranie (2006) 

Tim Gustavsson (2006) 

Mika Korhonen (2007) 

Emil Schneider(2007) 

John Hallbäck (2009) 

Johanna Vikgren(2008) 

Tony Johansson (2012) 

Hanna Bergström (2017) 

Kami Petersen (2020) 

 

  

 

 

 

 

Uppvisningar 

Under året har Aikidon enbart deltagit i 

Enighets årliga uppvisning i januari. 

Därefter har det inte varit något tillfälle 

under året. 

 

Läger 

Under detta år hade planering gjorts för ett 

flertal läger men dessa fick ställas in allt 

eftersom då det inte har varit tillrådigt med 

anledning av corona. 

 

Hemsidan och sociala medier 

Enighets aikidos har en hemsida som 

uppdateras med filmer och bilder: 

www.aikidoenighet.se/ 

Vi har även en facebookgrupp där 

styrelsen och medlemmar kan göra inlägg. 

Filmer på uppvisningen från Enighet läggs 

även ut här: 

www.facebook.com/groups/enighet.aikido/ 

 

Representation 

Stefan Stenudd är ledamot i Svenska 

aikidoförbundets graderingskommitté. 

 

 
 

GAK Enighet – Aikidosektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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AEKWONDO 
 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Taekwondosektionen 

 

Instruktörskåren bestod under vårterminen 

av Hannes Nilsson och Mohammed 

Taraboosh. Därefter har Mostapha 

Shahebrahim varit huvudtränare under 

resterande delen av 2020.  

 

Under året så har sektionen stundtals haft 

uppehåll pga. pandemin. Under 2020 har vi 

haft en gradering och den hade vi i under 

sommarterminen.  

 

Alla platser i våra olika grupper har varit 

fullbelagda under terminerna vilket är kul. 

Vi har fått göra grupperna lite mindre än 

tidigare år pga pandemin. 

 

En del av instruktörskåren, och några av 

våra utövare, är tillika aktiva som 

tävlingsdomare. 

Det är en bra positionering av klubben i 

tävlingssammanhang och nyttig erfarenhet 

tas hem och förmedlas till våra utövare. 

 

 

Tävlingar 

Under pandemiåret 2020 deltog 

taekwondosektionen inte i några tävlingar. 

 

 

GAK Enighet, Taekwondosektionen 
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         OXNING 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för  

Boxningsektionen 

 

Boxningensektionen har under året erbjudit  

träning 5 dagar i veckan precis som 

tidigare. Huvudtränare under 

verksamhetsåret har varit Mike Phanivong.  

Mike Phanivong huvudinstruktör 

 

Vi har fortsatt med att ha boxningsträning 

måndag-fredag och fram till pandemin 

kom så var det full aktivitet på alla våra 

pass.  

 

Till sin hjälp har Mike haft hjälptränaren 

Harry Beglerbegovic som främst har hjälp 

till under nybörjarnas träning. Allt för att 

varje enskild nybörjare ska kunna få 

personlig hjälp under träningarna. 

 

Medlemmar 

Under 2020 var medlemsantalet 167 

stycken. Det är av naturliga skäl mindre än 

tidigare år. Pandemin slog till och gjorde 

att många höll sig hemma. Frammåt hösten 

kom medlemmarna tillbaka i så pass stor 

utsträckning att vi fick ge många avslag. 

Vi har följt pandemilagen och inte tagit in 

fler medlemmar än vi får ha i lokalen.   

 

 

 

 

Vi har 3 olika träningsgrupper i 

boxningssektionen. Det finns grupper för  

nybörjare, fortsättare och avancerade. Det 

är nivåanpassad träning för både ungdom, 

vuxna, killar och tjejer. Nybörjargruppen 

och fortsättargruppen har träning tre 

gånger i veckan. På fredagarna tränade 

tidigare nybörjarna tillsammans, dvs både 

ungdomar och vuxna. Men nu fick vi ta till 

drastiska åtgärder och ta bort den 

gemensamma fredagsträningen som under 

pandemin enbart var för vuxna. 

 

Skolor 

Pandemin har varit mer eller mindre 

närvarande hela året.Under 

verksamhetsåret har vi därför valt att inte 

besökt skolor i närområdet som vi brukar. 

Vi har inte heller bjudit in skolor på 

aktivitetdagar här hos oss på Enighet 

Sportcenter.  

 

Vi är glada för att vi har kunnat fortsätta 

bedriva boxningsverksamhet under året, 

om än i något mindre skala än tidigare. 

 

Elever testar olika slagkombinationer 
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 OXNING 

 

 

 

Utövare 

Större delen av utövarna tränar på 

motionsnivå. Men även om det är 

motionärer ser vi en tydlig 

utvecklingskurva hos både nybörjarna och 

fortsättarna. De ger allt på träningarna och 

vill utvecklas. 

 

 

Under 2020 hade vi en handfull mycket 

lovande  tävlingsboxare som var här alla 

träningspass i veckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingar & tävlande 

Inga tävlingar har genomförts under 2020. 

 

 

 

GAK Enighet, Boxningssektion 
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       ICKBOXNING
  

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Kickboxningssektionen 

 

2020 blev ett år fyllt av överraskningar. 

Vem kunde ana att när vi startade i januari 

fulla med energi skulle hamna mitt i en 

pandemi. 

Under året har sektionen haft fyra 

instruktörer som tillsammans har hållit i 

undervisningen, Madleine M Krokstäde, 

Bosse Sörensen, Carsten Glans samt Adam 

Fyr. 

 

Träning i januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar 

Vi startade året med två grupper, en för 

nybörjare och en för fortsättare. 

Redan i februari hade vi fighters som 

tävlade i Skurup. Och gruppen var på 

hugget, sedan kom Coronan.  

 

Vi fick lägga om träningen för de som 

önskade att fortsätta och då blev 

alternativet utomhus. Mitzträning och 

sparringar tog bort och vi fick vara kreativa 

 för att hålla fysiken igång.  

Stort tack till alla kämpar som tränat i alla 

väder. 

 

Efter en lugnare sommar med lägre 

corona-smitta vågade sig gruppen in i 

träningssalen igen och sparringen kunde 

återupptas. God närvaro i två grupper och 

planeringar på tävlingar började spira. Då 

slog nedsänkningarna till igen. I november 

fick vi att stänga alla träning och hålla den 

  stängd under resten av året.
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       ICKBOXNING 

 

Tävlingar 

1 tävling blev det under 2020. Detta gav ett 

GULD. 

 

Resultat 

Skurup Brawl#2 Winter Rumble, Skurup 

Adam Fyr, KL, -79 kg, guld 

Adam Fyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemenskapen i sektionen är trevlig och i 

somras sågs ett gäng på picknick ute på 

Ribersborg. 

 

Ser fram emot ett framgångsrikt 2021 

med mer träning! 

Madleine M Krokstäde, Huvudinstruktör 

GAK Enighet, Kickboxningssektionen 

 

 

Sommarpicknick 
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       HAIBOXNING 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Thaiboxningsektionen 

Muay Thai det vill säga thaiboxning är en 

åttapunkters kampsport: Man använder 

fötter, knän, händer och armbågar när man 

tränar och tävlar. Hos oss på Enighet finns 

idag väl utvecklade möjligheter att träna 

och sedan tävla under säkra former, på en 

nivå som passar den enskilda utövaren. Vi 

har träning tre dagar i veckan. Tisdagar, 

torsdagar och lördagar och vi har då två 

träningsgrupper. Nybörjarna har ett eget 

entimmarspass och därefter har fortsättarna 

ett pass på en och en halv timme. 

Vi har under året haft tre välbekanta 

tränaransikten. Huvudtränare är Dennis 

Nielsen. Dennis håller i lördagspassen och 

det brukar vara stor uppslutning trots att 

det är lördag, vilket är kul. På torsdagarna 

har Adam Makovski varit ny tränare. 

Adam har tränat hos oss sedan ett antal år 

och han känner därmed till både våra 

medlemmar och våra rutiner sedan 

tidigare. Tisdagarna har Sorapop "E" 

Kunphao tagit hand om precis som tidigare 

år.  

 
Huvudtränare Dennis Nielsen 

 

Under 2020 har även Robert Dahl hoppat 

in och tagit över träningen under pandemin 

på ett formidabelt sätt. 

Thaiboxningssektionens medlemsantal har 

varit samma runt 50 personer, vilket det 

har varit de senaste åren. Medlemsantalet 

har varierat under terminerna men vi ser att 

det är en solid grundgrupp som har tränat 

tillsammans i många år nu. 

Tävlingar 

När det kommer till tävlingar så har 

sektionen i regel 1-2 tävlingar per år som 

de deltar i. Under 2020 så blev det inget 

tävlande pga. pandemin. 

 

 

 

Vi ser fram emot att under 2021 få fler 

medlemmar som vill lära sig mer om 

Thailands nationalsport. 

GAK Enighet, Thaiboxningssektion 
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             UD  U-JUTSU 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

 Ju-Jutsusektionen 

 

Ju-Jutsusektionen är vår nyaste sektion och 

den startades upp så sent som höstterminen 

2018. Sektionen kom från Bujin Ju-Jutsu 

som i många år har hållt till på 

föreningarnas hus på ystadvägen. 

 

Huvudtränare är Håkan Ask och han håller 

i många av de avancerade träningspassen. 

Thomas Larsson är ansvarig för 

nybörjarpassen. Willie Betschart och Mats 

Sundling stöttar upp som extrainstruktörer 

när det behövs. Håkan Ask håller även i 

Arnis-passen tillsammans med Thomas 

och Mats. Arnis är en kompletterande 

träningsmetod som enbart är för dem som 

har många års erfarenhet av Ju-Jutsu och är 

graderade.  

 

Sektionen tränar tre gånger i veckan och 

det finns grupper för både nybörjare och 

avancerade. 

 

Sektionen är ofta med och har uppvisning 

vid våra terminstarter. 

 

 

GAK Enighet, Ju-Jutsusektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Ask ”in action” 
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          YM 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för 

Gymsektionen 

 

Stort intresse  

2020 var det en stadig uppgång i antalet 

medlemmar på vårt gym, även om 

pandemin gjorde så att vi fick ha lägre 

antal medlemmar i lokalen samtidigt.  

Det som ökar mest är antalet månadskort. 

Enighetskoncept att erbjuda ett gym för i 

första hand motionärer har visat sig vara 

rätt.  

 

Instruktörer 

Robert Dahl är fortsatt Enighets 

gyminstruktör. Robert ser till att de 

tränande får kvalificerad hjälp med 

träningsupplägg och annat som hör till 

styrketräning. 

 

Personliga träningsprogram 

Många av våra tränande har utnyttjat det 

faktum att nästan alltid ha tillgång till 

kvalificerad instruktör genom att få hjälp 

med personliga träningsprogram och 

kontinuerlig uppföljning av 

träningsresultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion och friskvård 

På Enighet tävlar vi inte i Bodybuilding 

eller Fitness utan hos oss är alla 

motionärer, från 16 år och uppåt. Utan 

tävlingsverksamhet är det lättare för oss att 

hålla vårt gym “rent” från förbjudna 

prestationshöjande preparat. Vi har ett 

antidopingsamarbetsavtal med flertalet 

gym i Malmö. 

 

Friskvård i över 125 år! 

Vi är nu inne på vårt 128:e år med 

friskvård på Enighet och fortfarande gäller 

mottot: “Var rädd om din kropp, det är 

den enda du har”! 

 

Lagom motion är en billig livförsäkring 

och dessutom roligt. Med olika 

träningskort kan du själv välja om du vill 

träna mer än en idrott. Att variera sin 

träning är viktigt för att aktivera och träna 

olika musklergrupper och undvika skador. 

 

Till Er alla som tränat under året vill vi 

rikta ett STORT tack och önska er ett lika 

trevligt träningsår 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

        

G 



                                      Verksamhetsberättelse 2020  29 
 

        OGGING 
 

 

 

Jogging som komplement! 

Att ha en gedigen grundkondition är en 

sedan länge känd positiv faktor i alla 

sporter, men kan också vara en viktig 

bidragande orsak till större framgångar.  

 

Även joggingen är ett sätt för sektionerna 

att träffas utanför träningslokalen och 

”tävla” på lika villkor.  

 

De flitigaste löparna i spåret undet 2020 

var ett gäng från kickboxningssektionen, 

men även kendo-, karate- och 

judosektionen var ute i löparspåren.

 

Kickboxningsgänget 

 

Skor, skor, skor... 

Viktigaste delan av löparutrustningen är 

utan tvekan skorna. Låt dig inte luras av 

alla rabatterbjudanden. 

Ett par bra skor kostar runt 1.200 kr och 

skall helst köpas hos etablerade 

återförsäljare som kan hjälpa till att prova 

ut skor som passar just dina fötter och din 

löpstil. Rätt skor är viktigt inte minst ur 

skadesynpunkt. Dålig passform kan leda 

till skador för lång tid framöver. Rätt skor 

är viktigt för att intresset ska bestå. 

 

Lång tradition 

Redan i slutet på 1920-talet hade vi 

friidrott på programmet. Därför är det 

naturligt hos oss att även ha jogging. 

Sektionen tillhör tillsammans med vårt 

gym Svenska Friisdrottsförbundet. 
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        DROTTSLYFTET 
 
Idrottslyftet 

Idrottslyftets övergripande syfte är att 

rekrytera och behålla fler medlemmar i 

idrottsföreningarna. Riktlinjerna i idrotten 

ska vara väfledande och satsnigen ska 

genomsyras av ett inkluderande perspektiv 

för olika grupper i samhället. 

 

Huvudinriktningen är att öppna dörrarna 

till idrotten för fler barn- och ungdomar 

och utveckla verksamheten så de väljer att 

idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete 

ska utgå från ett jämställdhets- och ett 

jämlikhetsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt som görs inom Idrottslyftet har denna 

huvudinriktning. För att kunna öppna 

dörrarna för fler och få fler att idrotta 

längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen 

arbeta med att: 

 

 Utveckla förbund och föreningar 

 Öka tillgängligheten till 

anläggningar och 

 idrottsmiljöer 

 Rekrytera och utveckla ledare 

 Samverka med skolan. 
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        NIGHETS VÄNNER 
 

 

Årsberättelse 2020 
 

Enighets Vänners styrelse har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:   Torsten Lindow 

Vice Ordförande:  Uno Olsson 

Sekreterare:   Ingrid Olsson 

Kassör:   Gunilla Livgren 

Ledamot:   Kjell Qvick 

Suppleant:   Ralph Edeklev 

Revisor:   Lars Inge Gustafsson 

Klubbmästare:  Gunilla Livgren 

Krönikör:   Gunilla Livgren 

Valberedning:  Ted Hedlund 

Åldermän:   Knut Hünger 

 

Under året har det avhållits två möten. Mötena har varit digitala och har ett har hållts  på 

våren respektive hösten. 

 

 All övrig verksamhet och de så uppskattade sommarträffarna har fått ställas in pga. av 

pandemin. 
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”Vi har tränat Malmöborna i 128 år” 


