
Magnus Cederblad  7 Dan

Magnus  Cederblad  har  lördagen  den  6  September  år  2014  graderats  till  7  Dan  av
Riksgraderingskommitten för jujutsustilen Suginoharyu. Denna grad är en hedersgrad som Magnus
erhållit  för  sitt  engagemang och  utveckling  inom  stilen.  Magnus  senaste  tekniska  gradering
genomfördes för tio år sedan år 2004 inför sensei Yasumoto Akiyoshi (Japan).

Magnus Cederblad har under sina verksamma år utmärkt sig som en enastående idrottsman och en
fantastisk pedagog.  Magnus har förutom alla sina egna meriter hjälpt fram ett stort antal svartbälten
inom både judo och jujutsu. Många tävlingsaktiva har med Magnus hjälp erhållit SM medaljer i
judo och jujutsu samt även en EM medalj inom Brasiliansk jujutsu. Inom media har Magnus blivit
benämnd som en  livs  levande  legend  inom kampsportsvärlden.  Som tävlingsaktiv  var  Magnus
Sveriges mest framgångsrika kampsportare genom tiderna. 

Lite bakgrunds fakta om Magnus framgångar som är värda att minnas:

Jujutsu

Magnus  är  den  enda  svensk  fram  till  dagens  datum  som  lyckats  erövra  guldmedalj  i
Europamästerskapen i jujutsu i tungviktsklassen och dessutom gjort det 5 gånger.  

Judo

Magnus har blivit svenskmästare i judo ett flertal gånger både i tungvikt samt i öppen klass. År
1989 ställde Magnus upp i Belgiska öppna i Visé där han vann alla matcher på Ippon förutom i
finalen där det blev Hantei och Magnus fick mottaga silvermedaljen. Detta är en bedrift  att erhålla
en medaljplats i Belgiska öppna som är en av Europas tuffaste judotävlingar. 

Taekwondo

Magnus tävlade i  Världsmästerskapen samt Europamästerskapen i taekwondo år 1997 och vann
guldmedalj både i SM och NM samma år. 

Fullkontakt

Magnus är obesegrad i thaiboxning, knockdown karate och kickboxning. År 1988 erhöll Magnus
guldmedaljen i SM i thaiboxning samt SM i kickboxning.



Boxning:

År  1992  ställde  Magnus  upp  i  Svenska  Mästerskapen  i  boxning  i  supertungvikt  och  erhöll
bronsmedaljen.

Magnus har tävlat/ instruerat samt tränat i 24 länder och är idag ofta inbjuden gästinstruktör på olika
länders träningsläger.  På Finländska jujutsuförbundets  årliga (Hokutoryu ju-jutsu)  påskläger  har
Magnus med framgång visat sina tekniker ett flertal gånger.   

Magnus  är  fortfarande  aktiv  idrottsman  och  genomför  träningar  för  sina  elever  med  glöd  och
entusiasm ett  flertal  gånger  i  veckan.  Det  är  med stor glädje  RGK nu tillkännager  att  Magnus
Cederblad får denna hedersgradering 7 Dan, för allt han gjort för stilen Suginoharyu och för alla
medaljer han erhållit på den internationella arenan.  

Med vänlig hälsning RGK Suginoharyu Jujutsu 


