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Peder Folke spelar curling-VM

Elitserien i curling, som
avslutades i Sundbyberg
i början på veckan, avslutades med en riktig skräll.
Lag Stocksund, med Kyttingebon Peder Folke
i laget, chockade hela
sverigeeliten och vann
finalen. Nu får de representera Sverige i VM.

I en tidigare intervju i LT
avslöjade tjugoårige Peder
Folke att hans dröm var att
få curla för Sverige i VM
och OS. Vid den tidpunkten trodde han nog inte att
drömmen bara några månader senare skulle vara
sann. Under ledning av den
rutinerade skippern Anders
Kraupp har det unga Lag
Stocksund slagit hela curlingsverige med häpnad.
– Vi hade egentligen inget
att förlora. Våra finalmotståndare var övertygade om

att de var bättre än vi och det
gav oss ett mentalt övertag.
Både i semifinalen och i finalen blev våra motståndare
nervösa medan vi höll våra
huvuden kalla, säger han.

inte förväntat sig någonting.
– Vi hade allt att vinna.
Våra motståndare blev nervösa när det började dra
ihop sig till de avgörande
omgångarna. Och när vi
vunnit brast vi ut i ett helt
galet segervrål.

FiNaLEN, SoM enligt initierade

bedömare var en ganska tråkig historia, fick en synnerligen dramatisk avslutning. En
miss från Lag Härnösands
skipper gav Anders Kraupp
chansen att med matchens
sista sten vända underläge
till seger, och därmed knipa
de ädlaste medaljerna.
Den chansen tog han.
Alla medlemmarna får
lovord för sina insatser och
viceskippern Peder Folke,
bara nitton år gammal, erhåller en extra guldstjärna.
– Han har varit briljant.
Folke själv har ännu inte
riktigt fattat att det är sant.
– Det känns som om det
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ta en stund att
smälta allting, menar han.
Plötsligt är Lidingöbon
landslagsspelare.
– Jag kommer att få ha en
tröja med Folke på ryggen
och tre kronor på bröstet,
säger han drömmande.
– Det här är bland det
bästa jag varit med om i
livet. Vilken grej!
I april är det dags för
VM. Som viceskipper för
Sverige spelar: Peder Folke,
Lidingö.
DEt KoMMEr

Peder Folke (th) har inte riktigt smält att det bär av till VM för honom. Skippern
Anders Kraupp kanske får förklara.

är en dröm och när som helst
kommer jag att vakna, skrattar han. Jag fattade ingenting

när matchen tog slut. Jag bara
lade mig ner på isen men det
blev lite kallt efter ett tag.

Peder Folke menar att en
orsak till framgången är att
man tagit en match i taget och
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Aikido äR fRån jApAn
Aikido grundades av
Morihei Ueshiba, 18831969.
 Det är en japansk
kampsport som kallas ”den
fredliga kampsporten”
 Man tränar inga sparkar
och slag, utan rörelser.
 Kraften i ett angrepp
används för att ledas åt
sidan genom rörelser och
teknik.
 Klubben har tagit sitt
namn efter Amaterasu,
som är en solgudinna i den
japanska religionen Shinto.
 Grader: Barn: 12:e till 7:
e kyu: Vitt, gult, orange,
grönt, blått, brunt bälte.
Vuxna: 6-1 kyu: vitt bälte.
1;a-10:e dan: Svart bälte.
Efter 3:e kyu: Hakama.


Gruppen sitter och samlar sig en stund, under
ledning av Jalal Assadollahzadeh innan träningen
börjar.
Foto: Helena GoHde

Rörelsen är viktigare än seger i aikido

Vägen till harmoni, det är
vad aikido betyder.
aikido betyder också
mycket annat för dem som
utövar sporten i Bo skolas
gymnastiksal. till exempel
glädje, smidighet, styrka
och gemenskap.

1977 började Jalal Assadollahzadeh träna aikido och han
har nu graden tre dan och är
ordförande och grundare
av Amaterasu aikidoklubb
på Lidingö som har funnits
sedan 1993. Mycket hinner
förändras under trettio år
och även sporter med gamla
anor förändras.
– Nu är det fler som utövar aikido och den har blivit

mjukare, man har putsat bort
vassa kanter. Det är mer snurr
i rörelserna och kasten har blivit mjukare, men varje lärare
har sin egen stil, säger han.
– i Dag joBBar man mer med

de tekniker som fanns i den
ursprungliga aikidon; att
aldrig möta kraft med kraft
utan leda den förbi eller ner,
säger Max Korkkinen. Han
började träna aikido 1997
och har graden två dan och
är nu kassör och instruktör i
klubben.
Det finns inga tävlingar i
aikido. I stort kan man säga
att man tränar på att försvara
sig mot en anfallare genom
att använda olika tekniker,

men inga sparkar eller slag.
– Det passar inte alla att
träna aikido, men den typ av
människor det passar får garanterat blodad tand. Det är
speciellt eftersom man inte
kan vinna och stå i ett självklart centrum, säger Max
Korkkinen.
– Men aikido är inte helt
tävlingsbefriad
eftersom
man hela tiden tävlar mot
sig själv, säger Jalal Assadollahzadeh.
och äVEN i aikido måste man

prestera för att kunna avancera. För att komma till en
högre nivå graderar man
och visar att man behärskar
de tekniker som krävs. Den
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i dag
jobbar
man mer
med de tekniker
som fanns i den
urprungliga aikidon; att aldrig
möta kraft med
kraft.

för aikido typiska kjolen,
eller hakama, får man när
man har tränat ett tag och
har vissa kunskaper.
– En som har hakama kan
man snurra runt lite med
och kasta. De som bara har

den vita pyjamasen tar man
det väldigt lugnt med, säger
Jalal Assadollahzadeh.
Alla tränar tillsammans,
unga som äldre, nybörjare
som rutinerade, män som
kvinnor och det är därför
viktigt att anpassa sin nivå
efter motståndarens kunskap
och färdighet. Rå styrka har
marginell betydelse, om någon, och det tilltalar många
kvinnor.
– oM MaN aNVäNDEr list och tek-

nik i aikido har man ett övertag. Tar man i med all kraft så
är det till nackdel för en gångs
skull, och det är skönt, säger
Jalal Assadollahzadeh.
Förra året slog medlems-

antalet rekord, 71 medlemmar. Varför det var så har
Jalal Assadollahzadeh ingen
riktig bra förklaring till.

– För Några år sedan delade vi klubben och en av
mina elever startade en
andra klubb här på ön. Jag
trodde att vi skulle få färre
utövare, men så har det inte
varit, och det är glädjande att
barngruppen är så stor. Det
är viktigt att lära de unga att
det finns alternativ till att slå
någon i huvudet – att undvika att bli slagen är också
ett sätt att segra, säger Jalal
Assadollahzadeh.
HeleNa GoHde

sport@lt.nu

