
VESTLANDET AIKIDOFESTIVAL 2010
- begynnelsen på noe stort?

Helgen 22-24 januar gikk Vestlandet Aikidofestival av stabelen, denne gang i regi av
Stavanger JūShinKan. Svært hyggelig er det at dette nå har utviklet seg til å bli et 
fast arrangement og samarbeid mellom de tre vestlandsklubbene; Haugesund 
Aikidoklubb, Stavanger JūShinKan & Bergen Aikidoklubb.

Det hele startet i Haugesund oktober 2008 da Kim A. 
Tinderholt med sin nyfødte aikidoklubb tok kontakt med 
de to andre klubbene på vestlandet og foreslo at vi 
burde jobbe sammen om noe. Resultatet ble, som Kim 
foreslo, Vestlandet Aikidofestival med sitt formål å 
skape gode relasjoner og tette bånd mellom klubbene.

Etter å ha satt en solid standard en måned senere 
sendte Kim ballen videre og Stavanger JūShinKan tok 
imot utfordringen på strak arm. Seminaret ble planlagt 
og annonsert hele tre kvartaler i forveien, noe som 
resulterte i så mange påmeldte at klubben rett og slett 
måtte se seg om etter større lokaler.

Ca tre kvartaler senere, svært tidlig om morgenen dro 
en gjeng bråkjekke, men ivrige aikidoutøvere fra 
Bergen for å være med på festivalen. Selvsagt uten å 
ha så mye som tittet på kart eller treningstider. Etter en 
kjapp flytur og rusling rundt Stavangers mange 
sjarmerende gater fant vi oss en enda mer sjarmerende 
café hvor vi tilbrakte nesten en hel arbeidsdag fylt med 
godt lag, god kaffe og selvsagt gode partier med 
kortspill.

Mange lange timer senere var gruppen doblet i antall og 
rastløsheten omsider i full dominans. En lengre 
spasertur senere, guidet av både siddiser og GPS-
løsninger, ankom vi et stort og romslig lokale, et 
steinkast fra havnen.

I år som i fjor bestod 
instruksjonen av 
økter på 1,5 time 
med korte pauser 
og ble holdt av 

instruktørene fra de tre vestlandsklubbene; Bob 
Johnson, Kristian Haugland, Kristofer Seierstad, 
Kim A. Tinderholt, Torstein Jacobsen, Per Ivan 
Odland og Andrea Raviglione.



Spent, småsliten og temmelig trøtt etter en tidlig flytur og en 
lang dag, møtte vi opp på første trening med Bob  Johnson. 
Vi ble ikke skuffet og tretthet ble forvandlet til entusiasme, 
iver og den kjente energien og gløden som bare en god 
aikidotrening kan skape. Med tydelig og stødig aikido, og 
med sin varme karakter; satte Bob Johnson en standard og 
et godt utgangspunkt for resten av  leiren. Dette var en 
inspirerende start; og det var tydelig at folk var sulten på 
mer. De påfølgende instruktørene skuffet ikke, og med hver 
sin unike innfallsvinkel bidro de til en stor og mangfoldig 
festival som inneholdt noe for de aller fleste. I alt bestod 
seminaret av totalt 7 økter som alle hadde sitt forskjellige 
fokus, men likevel en tydelig rød tråd gjennom hele helgen.

Som planlagt ble det også arrangert en felles gradering for 
medlemmene i de tre klubbene. Fire 6.kyu og fire 5.kyu 
senere  ble det stelt i stand til fest som inneholdt det aller 
meste: Musikk, dans, te (med stor T), og selvfølgelig et stort 
herremåltid!

En helt spesiell opplevelse ble det for oss som var så 
heldige å få privat innkvartering av Stavanger JūShinKan. 
Noe som så ut til å bli et stort problem viste seg heller å bli 
en svært artig opplevelse. For da kommunen bestemte seg 
for å stenge den eneste fastlandsforbindelsen til øyen hvor 
vi skulle bo, ble sjøveien det eneste gjenstående alternativ. 
Stemningen var til å ta og føle på da 9 litt engstelige 
aikidoka tok på seg hver sin slitte flytevest og trådde 
ombord i en seilbåt som så til å være bygget før krigen. 
Seilbåten holdt ikke bare ord, den var også utstyrt med en 
meget hyggelig styrmann og motor av klassisk snekke-
karakter. 

Stavanger JūShinKan sto for første gang overfor seminar 
med så mange deltagere at alt ble snudd på hodet, men 
klubben har tydeligvis vært ute en vinternatt før. For oss 
utenforstående så alt ut til å gå knirkefritt og alle situasjoner 
ble løst med den største selvfølgelighet. 

I ettertid sitter vi igjen med et stort smil 
og en følelse av mersmak. Neste år blir 
festivalen lagt til byen mellom de syv 
fjell, nemlig Bergen! Og datoen? 21-23 
Januar, 2011!
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