
Norges første selvbygde Aikido dojo! 
  
Text: Jacqueline von Arb (Stavanger JuShinKan Aikido)     Foto: Eivind Bjertnes (Hamar Aikido Klubb) 
 
Aikido.no fikk anledning å dyppe pennen i noe mer 
enn bare virtuelt blekk – dvs jeg fikk dyppe 
penselen i hvitmaling og bidra bitte litt til Norges 
aller første selvbygde dojo…! 
 
Et kvarters kjøring nordøst for Hamar ligger en gård 
midt i skogen, en grusvei tar deg fra den asfalterte 
allmennveien inn i en lysning i skogen, med jorde.  
 
Lukten av nybakt brød var det første som møtte 
meg i den gamle gården på Hamar, varmen fra den 
vedfyrte ovnen omfavnet meg og pludderet fra barn, 
kattunger og bikkje var behagelig bakgrunnsstøy.  
 
Ved siden av våningshuset står en gammel låve som rommer sagbruket og lagringsplass, bak det igjen 
et mindre bygg med kyllingoppdrett, samt stabel etter stabel med planker. Jeg fikk overnatte i en 
’forvokst lekehytte’, som for øvrig er eldste barnets soverom. Og bak den lekehytte og den digre 
bjørken, der stod bygningen som jeg hadde sett reise seg, bilde etter bilde. Jeg har da som mange 
andre fra Norge og utlandet fulgt med byggeprosessen på Facebook… men bilder online, vel, det kan 
jo kun gjengi virkeligheten sånn omtrentlig… dette her er staselige greier!   

 
Oppskrift for dojo  
 
God tid: 4,5 år fra idé til åpning 
Mye materiale: ca 250 trær felt, kvistet, saget til 
materiale på eget sagbruk 
Foredling: 7 km panel høvlet med egen høvlemaskin 
Plass: 600 kubikkmeter jord gravd opp og flyttet med 
egen gravemaskin 
Arbeidskraft: litt leid folk, masse dugnad, flinke barn 
(egne og de i barnegruppen) 
Familieinnsats: barna har bidratt mye! Og kona har 
vært en uvurderlig støtte under hele prosessen.   
Søvnløse netter? You bet! 
 
Å realisere denne drømmen hadde ikke vært mulig 
uten en stor egeninnsats, egen tømmer og foredling 
av trevirke, betydelig dugnadsinnsats, hjelp fra 

venner (fliselegger, arkitekt), i tillegg til gode rabatter fra rørlegger, betongfirma, byggvareleverandører, 
elektrofirma, ventilasjonsfirma, etc.  
Alle bidro til at det i dag står et flott 200 m2 bygg med 120 m2 matteareal.  
 
Forresten er det sviktende gulvet helt unikt i 
Norge – det er bygget etter modell fra 
Sandokai Aikidoklubb i Finland og består av:  
- judomatter 
- 2 lag OSB-plater med overlapp 
- og underst, 40 mm PE-skum, som har 
egenskapen med rask komprimering og sakte 
dekomprimering, noe som forebygger skader.  
 
Første trening fant sted uken etter 17. mai, og 
det er barnegruppen som fikk æren av å trene 



aller først.  Men det går rykter om at 
dugnadsgjengen tok seg en Romøren kvelden før da 
mattene ble lagt ut, og det hele ble visst altfor 
fristende… Første seminaret på dojo’n var også for 
barn med ”Super Helg”: masse aktiviteter for barn: 
aikido, aiki-leker, shiatsu, en Endo-video, 
overnatting… og vi fant forresten ut at gulvet også 
egner seg meget godt til dans! 
 
Eivind, denne dojoen er ditt hjertebarn.  
Fortell litt mer om deg selv:  

- Jeg blir 46 i august, født i Oslo og vokst opp i 
Lom. Jeg er gift med Paula og har 4 barn;  
mange kjenner nok Synnøve og Ørnulv fra 
flere sommerleirer på Brandbu. Av yrke er  
jeg gårdbruker. 

Når begynte du med aikido?      
- Det var i 2004, og det er jeg nå sjeleglad for. Det viste seg å være en slags redning etter 

ulykken i 1999, og aikido har hjulpet meg å komme meg på beina igjen.  
Så ble det ny klubb på Hamar.  

- Ja, Hamar Aikido Klubb ble startet i 2006 med både barne- og voksentrening.  
Hvordan ble ideen til en ny dojo til? 

- Ideen fikk jeg vinteren før, det var en ganske 
enkel ide: jeg har en stor tomt, har skog, 
sagbruk og er flink til å snekre… og ideen slapp 
bare ikke tak.  

Og nå, etter et svangerskap på fire og et halvt år  
er barnet klart til dåp! Når finner denne åpnings-
seremonien sted? 

- På dojo åpningsseminaret 17-19 september 
[2010].  

Hva hadde du satt pris på til åpningen? 
- Åååååh... det hadde vært skikkelig hyggelig å få 

besøk fra alle klubbene i Norge på seminaret 
med Juhani Laisi Shihan fra Finland. Han har 6. 
dan og er mangeårig elev av Endo Shihan. 

Fortell om planene for seminaret.  
- Vi satser på at alle gjester kan bo hos klubbmedlemmer eller i dojo’n etter ønske med ankomst 

på fredag. På lørdag blir det lunsj på en sæter opp i åsen, ca 45 minutters spasertur i skogen. 
Om kvelden vil alle bli en del av åpningsseremonien, før vi koser oss med god mat, drikke og 

hyggelig selskap, underholdning og 
dans. 

Hva koster det? 
- 800 kroner, og da er stort sett all mat 

og logi inkludert. Studenter og 
arbeidsløse betaler 500, alt inkludert, 
og reisende fra utlandet og Nord-
Norge betaler 600.  

Der er vel fullt allerede? 
- Ikke enda, bare ta kontakt, vi finner 

alltid plass til flere! 
Har klubben allerede noen flere seminarer 
planlagt? 

- Ja! Miranda Saarentaus kommer 25-
27. februar. Hun er også elev av 
Endo Sensei og er en av få kvinner i 
Europa med 6. dan.  

 



Nå er jeg tilbake på besøk enda en gang hos den gjestfrie familien og det kom en hel gjeng og holdt en 
ekstra trening i anledning besøket. Vi trente med åpne dører, og gjennom digre vinduer var det grønne 
åser prikket med blomster helt til skogen i bakgrunnen. I den stille stunden før treningen kunne man 
høre klukking fra bekken og fuglekvitter. Luftig under taket, skikkelig godt matteunderlag (en fryd å ta 
ukemi på dem!), og vips, de to timene gikk så altfor fort… men så gjenstod en koselig stund med te på 
tunet. Ja, her føler man seg velkommen! 
 
Faktaboks:  
Nettside: www.hamaraikido.no 
epost: horse@online.no 
telefon: 62 50 98 02 
kart: http://tinyurl.com/HamarAikidoKlubb 
Facebook: på Eivind’s profil ligger fotoalbum fra hele byggeprosessen (nb: du må legge Eivind til venn 
for å kunne se dem).   
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