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Innledning 
Denne reiseberetningen er utformet som en dagbok og er basert på opplevelsene og 
oppfatningene til forfatteren, Sverre Gullikstad Johnsen, i løpet av JAPAN 2005-turen 
arrangert av Erik Vanem.  Dagboken ble i utgangspunktet skrevet for min egen del, da 
hukommelsen ikke er hva den en gang var, men her er ingen hemmeligheter, så hvem som 
helst kan føle seg fri til å lese videre.  I år gikk turen over tidsrommet 3. november til 14. 
november.  Alle tidspunkter er gitt i form av lokale tider.  Tidsdifferansen Tokyo-Oslo er åtte 
timer. 
 
JAPAN-turene arrangert av Erik er i ferd med å bli en veletablert tradisjon og mang en norsk 
akidoutøver har fått prøvd seg på de harde mattene i hombu dojo i Tokyo. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke Erik for innsatsen i år og i tidligere år.  For meg, og 
sikkert for mange andre, blir det å reise til Japan atskillig mye lettere når turen er arrangert av 
noen som har vært der flere ganger tidligere og man selv slipper å føle seg som pioner. 

 

Torsdag 3/11, avreisedag 
Flyet fra Trondheim til Gardermoen hadde avgang kl 10.15 og ankomst kl 11.10.  På 
Gardermoen traff jeg Per Ivan som hadde ankommet tidlig.  På Gardermoen vekslet jeg inn 
¥69 000 som kostet ca NOK4000, og forbløffende nok, holdt dette nesten til hele 
japanoppholdet.  Det ble innkjøpt en oppblåsbar pute som kom godt til nytte under de mange 
og lange timene på flyet til Japan samt et mikrofiberhåndkle som viste seg å være utrolig 
praktisk på reise, selv om jeg aldri ville byttet ut frottehåndklærne mine mens jeg er hjemme.  
Flyet til Heathrow gikk kl 15.15 og ved gaten traff vi Erik og Pål.  Flyet landet på Heathrow 
kl 16.25 lokal tid og ga oss et par timer til shopping og spising før vi tok fatt på den nesten 
tolv  timer lange flyturen, til Narita international airport utenfor Tokyo, kl. 19.00.  På flyet satt 
Erik og Per og koste seg på economy premium, mens Pål og jeg strevde oss gjennom turen på 
vanlig economy class.   Vi landet kl 15.45 (på fredag). 
 

Fredag 4/11, ankomstdag 
Ved ankomst på Narita var Påls koffert ødelagt, men han fikk ordnet dette med flyselskapet, 
Nippon Airways, så han kunne kjøpe seg ny koffert.  Passeringen av tollen og 
immigrasjonsmyndighetene gikk problemfritt og etter kort tid satt vi på toget til Tokyo.  Vi 
gikk av toget på Shinjuku stasjon, som ligger nært til Aikikai hombu dojo.  Vi hadde ikke så 
god tid på oss siden vi hadde planlagt å delta på treningen kl 19, så vi tok taxi til dojoen og 
kjøpte oss et raskt måltid i en dagligvarebutikk like ved.   
Før trening kom det første virkelige kultursjokket.  En tur innom toalettet hører jo med før 
trening og det var en opplevelse man ikke kan få i Norge.  Man må ikke glemme å ta på seg 
tøflene som står parkert innenfor døren.  Deretter er det bare å huke seg ned og passe seg så 
man ikke mister det man har i lommene og heller ikke bommer på renna i gulvet (se Foto 1).  
Kl 19 på fredager er det vanligvis Doshu som underviser, men siden han  var bortreist, 
vikarierte Miyamoto sensei.  Pål valgte å følge nybegynnertreningen i etasjen under, der 
Osawa sensei underviste.  
Etter trening kom det neste kultursjokket; på Hombu anser de det som unødvendig luksus med 
varmt vann.  Derfor er vannet i dusjene iskaldt.  Etter trening og en kald dusj gikk vi til 
hotellet, Tokyo business hotell, som ligger ca. femten minutters gange fra dojoen.  Etter å ha 



sjekket inn og parkert bagasjen gikk vi 
en tur i Shinjuku sammen med Gaute 
Lambertsen, som Erik skulle bo hos 
størstedelen av oppholdet og som for 
tiden er bosatt like ved Hombu dojo og 
trener der fast.  Vi spiste kaiten sushi til 
middag, og Erik spanderte. 
Tilbake på hotellet kjøpte jeg telekort 
for utenlandssamtaler 
(¥1000~ÑOK60~11 min til Norge) og 
forsøkte å ringe hjem et par ganger uten 
å få svar. 
I kjelleren på hotellet er det et felles bad 
for alle hotellets gjester (det er ikke dusj 
på rommene).  Badet består av små 
hånddusjer montert på veggen, der man 
kan vaske seg.  Dusjene er montert lavt, 
og man sitter på små plastkrakker mens 
man vasker seg.  Når man er ren og pen 
kan man hoppe (eller krype) uti 
badekaret, som holder rundt førti grader.  
Kontrasten til Hombu’s kalde dusjer er 
grell. 
Etter et varmt bad, trening og den lange 
reisen var det godt å komme seg til 
sengs kl 23.30, men de mange 
inntrykkene, jet-lag og nye omgivelser 

gjorde det vanskelig å sove.  Jeg våknet igjen ca kl 2 og fikk nesten ikke sovet noe før det var 
tid for å stå opp kl 5.30. 
 

Lørdag 5/11 
Sto opp kl 5.30 for å dra på trening.  Spiste noen Pringles og litt sjokolade til frokost.  
Treningen varte fra 6.30 til 7.30 med Osawa sensei som vikar for Doshu.  Etter en liten pause 
trente vi fra 8 til 9 med Sasaki sensei.  Etter trening sjekket vi ut av hotellet og spiste frokost 
nummer to på Family mart.  Vi etterlot en del bagasje på hotellet og gikk en liten tur i 
Shinjuku før vi møtte Erik og Gaute ved Hombu dojo.  Etter den korte turen i Shinjuku er det 
en enkel sak å forestille seg hvordan det er å være analfabet.  Det er knapt nok en 
kvadratmeter av bydelen som ikke er dekket med neonskilter med japanske tegn.   
Vi slappet av en stund i Gautes leilighet før vi gikk til t-banestasjonen og reiste til Iwama, 
nord for Tokyo.  Underveis kjøpte vi litt mat på et bakeri på Ueno stasjon.  Ekspresstoget ble 
en time forsinket pga. en ulykke på skinnegangen og vi ankom Ibaraki branch dojo, i Iwama, 
ca. 45 minutter før treningen startet.  Vi ble tatt i mot av den burmesiske uchi deishi’en, som 
jeg dessverre ikke oppfattet navnet på, og vist til rette av han.  Treningen startet kl 19 og 
Hirosawa sensei underviste.  Etter treningen og en kjapp, mot formodning varm, dusj var det 
en liten sosial tilstelning med noen av de lokale instruktørene og elevene.  Sensei Nemoto 
fortalte om at han som ung trente sammen med O’sensei.  Vi overbrakte gavene vi hadde med, 
Linie Aquevitt, brunost og gammelost.  Brunost og aquevitt gikk ned på høykant, men 
gammelosten ble tatt i mot med litt mer avmålt takknemlighet. Vi ble servert sake, grønn te og 
japansk snacks (les tørkede fiskeyngel med alle attributter intakte).  Etter festen rakk vi 

Foto 1 Sjokkartet do-opplevelse. 



akkurat dagligvarebutikken før den stengte kl 23, og vi fikk sikret oss litt frokost til dagen 
etter.  Kl. 24 gikk vi til sengs i nabohuset til dojoen.  Jeg tror jeg sovnet før hodet traff puta. 
 
 

Søndag 6/11 

 
Kl. 5.45 sto vi opp for å gjøre oss klare til å delta på trening med Inagaki sensei fra kl 6.30 til 
7.30.  Treningen var nok arrangert til ære for oss, for vi og uchi deishi’en var de eneste som 
deltok.  Inagaki underviste noen av Saito senseis jo-suburier. 

Etter treningen hjalp vi uchi deishi’en 
med å feie gårdsplassen foran O’senseis 
Aiki Jinja (aikido-tempelet).  Fra kl 10 
til 11 var det ny trening; denne gang 
med Maeshima sensei.  Etter treningen 
fikk vi omvisning i huset der O’sensei 
bodde og der Doshu bor når han 
besøker Iwama.  Deretter fikk vi se aiki 
jinja innvendig.  Etter omvisningen fikk 
vi skyss opp til fossen der O’sensei og 
Kishomaru er avbildet mens de gjør 
misogi.   
Per Ivan foretrakk å bli igjen i dojoen 
for å slappe av.  Etter å ha dusjet oss i 
fossen og arvet O’senseis gåsehud, gikk 
vi opp til shinto-helligdommen på 
høyden ovenfor Iwama.  Uchi deishi’en 

var veiviser for oss.  På vei opp til høyden fant vi to kattunger.  Den ene hadde klatret opp i et 
tre og kom seg ikke ned.  Vi sto og så på at den forsøkte å komme seg ned mens den andre sto 
og ropte på den.  Til slutt falt den ned mange meter, men den så ikke ut til å ta nevneverdig 

Foto 3  Tempelet i Iwama. 

Foto 2 O'Senseis Aiki Jinja 



skade av det spektakulære fallet.  I fall du ikke tror meg, ble hendelsen behørig dokumentert, 
av Pål, med videokamera. 

 
Spaserturen hjem igjen 
fra tempelet var på ca. 
en time og vi forlot 
Iwama med tog kl 15.  
På veg til Tokyo spiste 
vi Udon (nuddelsuppe).  
Tilbake i Shinjuku tok 
vi et bad i en sento, et  
offentlig bad ala det i 
kjelleren på hotellet, 
før vi spiste ramen (en 
annen form for 
nuddelsuppe) til 
middag.  Vi sjekket 
inn igjen på hotellet ca. 
kl. 20.30. 
En av aspektene man 
snart oppdager med å 
bo i Japan er at mynter 
har en tendens til å 

hope seg opp.  Det ser ut til at det tar litt tid å opparbeide en rutine der man benytter mynter 
ved enhver anledning.  Spesielt mynter av lav verdi, en yen, fem yen og ti yen har en tendens 
til å hope seg opp i enorme mengder og hauger om man ikke passer nøye på.  Dette er mynter 
man relativt ofte får tilbake i veksel, men som man, i alle fall som urutinert turist, aldri ser 
muligheten til å betale med.  Ofte blir ikke disse myntene akseptert i de mangfoldige mat- og 
drikkeautomatene rundt om kring.  For å kvitte seg med noen av alle myntene sine, hadde Pål 
valgt å la disse bli liggende igjen på hotellrommet før vi dro til Iwama.   
Et annet aspekt med det å bo i Japan er at å gi tips oppfattes som svært upassende.  Det er 
faktisk ikke et tema i det hele tatt.  Personlig synes jeg dette er en grei ordning, men i 
forbindelse med Påls overflod av lav-verdi mynter, bød det på problemer.  På hotellet hadde 
nemlig ikke en gang tanken streifet dem, at de kunne beholde myntene Pål hadde lagt igjen.  
Isteden for hadde de puttet dem i en pose og tatt vare på dem.  De hadde selvfølgelig oversikt 
over at vi skulle komme tilbake etter en dag.  Så da Pål sjekket inn igjen sa resepsjonisten på  
gebrokkent engelsk: ”Sil, mabe you lemembel that you folgot these…” og ga posen med 
mynter tilbake til Pål. 
Før leggetid vasket jeg en gi i vaskeriet i kjelleren på hotellet og gjorde et nytt forsøk på å 
ringe hjem til Norge. 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 4 O'Senseis foss var kald men god. 



Mandag 7/11 
Jeg sto opp kl 5.45 for å delta på treningen 
fra 6.30 til 7.30 på Hombu dojo.  Osawa 
sensei vikarierte for Doshu som fremdeles 
var bortreist.  Etter treningen slappet vi av 
på hotellet fram til kl 10.  Deretter gikk vi 
en tur i Shinjuku.  Pål kjøpte seg to 
gitarer(!!!).  Han påsto at dette var 
drømmegitarene med stor D og at prisen var 
halvparten av det han eventuelt måtte betale 
i Norge.  Pål og Per forsøkte å ta ut penger i 
en minibank i Citybank.  Pål fikk det til, 
men ikke Per.  Per fikk ”feil PIN-kode” hver 
gang han forsøkte.  Siden jeg også bruker 
Skandiabanken forsøkte også jeg, og jeg 
fikk samme feilmelding som Per, så vi 
konkluderte med at skandiabankkort ikke 
funket i den minibanken; vi hadde jo hørt at 
minibankene i Japan kan være vanskelige.  
På ettermiddagen trente vi fra kl 15 til 16 
med Toriumi sensei og med Yasuno sensei 
fra 17.30 til 18.30 og fra 19 til 20 (Sverre og 
Erik).  Pål hadde vondt i kneet og deltok kun 
på morgenøkta. 
 

Tirsdag 8/11 
Pål deltok på nybegynnerøkta med Fujimaki 
sensei fra kl 7 til 8 mens vi andre trente med 
Doshu fra 6.30 til 7.30.  Før treninga leverte 
vi gaven vi hadde med til Doshu, ei 
Pæreskinke, i resepsjonen på Hombu.  
Deretter trente vi med Yasuno sensei fra kl 8 
til 9.  Johan, en svenske fra Gøteborg vi traff i 
Iwama, dukket opp på treningen og ble med 
for å spise frokost i Shinjuku etter treningen.   
Under måltidet oppdaget vi at Per og jeg 
hadde forvekslet VISAkortene våre.  
Sannsynligvis måtte dette ha skjedd da vi 
sjekket inn på hotellet igjen på søndag.  Ikke 
så rart at vi fikk feilmeldinger i minibanken 
på mandag (Idioter!!).   Etter måltidet forlot 
svensken oss, og vi satte kursen mot 
tvillingtårnene, rådhuset i Shinjuku.  Fra 45. 
etasje var utsikten over Tokyo ypperlig, men 
til tross for pent vær var det for disig til å se 
Fujiyama.   
 

Foto 5  Pål i gitarhimmelen. 

Foto 6  Rådhuset i Shinjuku. 



Vi drakk kaffe og 
spiste kake og is, 
mens vi nøt utsikten, 
og plutselig dukket 
svensken opp igjen.  
Johan forlot oss på 
Shinjuku stasjon da 
vi skulle ta t-banen 
til Shibuya  for å se 
oss litt omkring der.  
I Shibuya spaserte vi 
rundt og kikket i 
butikker før vi dro 
hjem igjen til 
hotellet.  Shibuya 
hadde i grunnen ikke 
så mye annet å by på 
enn Shinjuku, så vidt 
jeg kunne se i alle 

fall.  På hotellet oppholdt vi oss til ca. kl. 17.15 etter et lite måltid med kaiten sushi.  Begynte 
å kjenne all treningen (og gåingen) godt i kroppen denne dagen.  Jeg tror det kan være et 
problem med maten i Japan.  Det føltes ikke som om jeg klarte å få i meg nok energi, så jeg 
bestemte meg for å prøve å spise litt mer.   
Vi trente med Masuda sensei fra kl 19 til 20 (Pål deltok på nybegynnerøkta i 2. etg.), og jeg 
hadde gledet meg litt til en litt roligere økt, men det slo ikke til.  Treningspartneren min var en 
iransk muskelbunt som ikke akkurat sparte på kreftene. 
Etter planen skulle vi i dag spise middag med en nordmann vi traff, Are, men det ble avlyst 
for min del.  Erik tok en liten tur ut sammen med han, dog.  Alle var fullstendig utslitte og 
hadde bare lyst til å slappe av på hotellet.  Det er deilig med en rolig og tidlig kveld etter 
såpass mye trening.  Kvelden ble således benyttet til å slappe av i sento’en i kjelleren på 
hotellet (Når japanerne såper seg inn minner de litt om når mamma pynter ei bløtkake med 
krem; ikke en eneste liten flekk må glemmes), ringe hjem og å legge seg tidlig (kl 22!!). 
 

Onsdag 9/11 
Sto opp kl 5.30 for å rekke å spise en brødskive før treningen.  Vi fant brød, kjøttpålegg og ost 
på Family mart like ved hotellet i går kveld. 
Pål klager over sår hals og tett nese.  Han går på piller og dropper treningene og er nervøs for 
at dykkerturen han har planlagt for helga skal gå dukken.   
Vi trente med Doshu fra kl 6.30 til 7.30.  Ble kastet noen ganger av Doshu, og det føltes bra.  
Han gjør en bra jobb med å definere basic.  Alt Doshu gjør er ekstremt klart og tydelig.  
Ingenting spektakulært, men helt etter ”læreboka”. 

Foto 7 Utsikten fra 45. etasje er spektakulær.



Brødskiva før treningen gjorde 
underverker.  Følelsen etter treningen 
var mye bedre enn tidligere.  Jeg følte 
meg langt fra så sliten som jeg gjorde 
på mandag og tirsdag. 
Skrev noen postkort og slappet bare 
av fram til treningen med Endo sensei 
kl 15 til 16. 
Etter treningen med Endo spiste jeg 
og Erik japansk biff mens vi ventet på 
treningen med Miyamoto sensei fra 
19 til 20. 
På kvelden spiste vi alle fem 
(inkludert Gaute) sammen med en 
franskmann, Didier, som har bodd i 
Tokyo i flere tiår, en amerikaner og en 
engelskmann, som jeg ikke klarer å 
huske navnene på.  Vi kom oss alt for 
sent i seng!!! ☺ 

 

 

 

 

Torsdag 10/11 
Sto opp kl 5.30 og spiste brødskive med skinke og 
ost.  Trente med Doshu fra kl 6.30 til 7.30 (Per 
fikk oppfylt sin våte drøm, å trene med Ulf 
Evenås) og med Osawa sensei fra 8 til 9.  Pål har 
blitt verre og dropper alle treningene i dag.  Jeg 
begynner virkelig å kjenne at jeg er generelt sliten, 
i leddene spesielt, men også i musklene.  Vi tok 
T-banen til Kudanshita og kikket på Yasukuni 
jinja og Yushukan museum, dedikert til japanske 
soldater som døde i krig.  Etterpå spaserte vi 
gjennom Kitanomaru-Koen, hvor vi tilfeldig 
støtte på Osawa sensei, som gjenkjente oss (eller 
kanskje helst Erik) og hilste, og ”East Gardens of 
the Imperial Palace” før vi tok T-banen hjem til 
Shinjuku Gyoemmae og slappet av på hotellet 
fram til neste trening.  Vi trente fra 19 til 20 med 
Toriumi sensei, som vikarierte for Seki sensei. 
 
Fikk skrevet ferdig og sendt alle postkortene jeg 
skulle sende denne dagen.  Jeg leverte kortene i 
resepsjonen på hotellet etter å ha kjøpt frimerkene 

Foto 8  Pål på veg opp til Yasukuni jinja. 

Foto 9  Inngangen til keiserparken. 



på Family mart.  Jeg betalte ¥110 pr. kort, noe jeg etterpå har blitt forklart at var vel mye.  Jeg 
velger å tro at språkbarrieren førte til misforståelsen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 10   Keiserparken. 

Foto 11  Keiserparken 



Fredag 11/11 
Sto opp kl 5.30, spiste brødskive og deltok 
på treningen fra kl 6.30 til 7.30.  
Kobayashi sensei vikarierte for Doshu.  
Trente deretter kl 8 med Yokota sensei.   
Vi tok farvel med Gaute som skulle til 
Thailand for helga.  Erik flyttet fra Gautes 
leilighet og ned til hotellet, men fikk ikke 
lov til å sjekke inn før kl. 15. 
Slappet av på hotellet en time før vi gikk 
en tur i Shinjuku.  Vi spiste okonomiyaki 
og drakk kaffe på Starbucks.  
Trente med Kuribayashi sensei fra 15 til 
16.  Erik følte seg heller ikke frisk og ble 
igjen på hotellet sammen med Pål.  Alle 
sammen trente med Doshu fra kl. 19 til 20.  
Etterpå fikk vi tatt bilde sammen med 
Doshu, som sa:  ”See you in 2007!” 
Etter en stund i sento’en gikk vi ut og 
spiste sushi og sashimi; Pål, Erik og jeg 
forsøkte Fugu.  Fugu er giftig, og faktisk 
dødelig om feil dosert, men man ønsker å 
få med litt av giften.  Kokken vår var nok 
dyktig, for vi lever den dag i dag, men vi 
ble litt ruset og fnisete av sausen som ble 
servert ved siden av fisken. 

 

Lørdag 12/11 
Endelig fikk vi sove ”lenge” en 
morgen.  Vi sto opp kl 8.30, spiste, 
pakket og sjekket ut av hotellet før vi 
tok T-banen ned til sentralstasjonen i 
Tokyo og tok Shinkansen til Saku 
deira for å delta på yudansha-seminar 
med Endo sensei.  Vi tok en taxi til 
dojoen og trente med Endo sensei fra 
15 til 17.  Etter de harde mattene i 
Iwama og på Hombu var det herlig å få 
trene på den mykere varianten vi er 
vant med fra hjemme i Norge.  De 
varme dusjene etter trening var også en 
kjærkommen variasjon fra livet på 
Hombu.  Helgen skulle dog, allikevel, 
bli hard nok.  I dojoen foregikk nemlig 

Foto 12  Okonomiyaki må man steke selv. 

Foto 13 Doshus sier "see you in 2007!" 



alt i seisa, på mattene.  Middagen fra kl 18.30 foregikk i seisa, ved lave bord som ble båret inn 
i dojoen, videokikking fra kl 
19.30 til 21 foregikk i seisa i 
dojoen, og festen etterpå 
foregikk i seisa.  Vi sov i dojoen 
i lånte sengeklær, og vi fikk 
virkelig inntrykk av hvor dårlig 
isolert japanske hus kan være. 
Saku ligger litt oppe i fjellene, 
og det var faktisk snø og rim på 
bakken da vi våknet på søndag 
morgen. 
 

Søndag 13/11 
Vi sto opp kl. 7 og spiste 
frokost, selvfølgelig i seisa, i 
dojoen fra kl 7.30.  Treningen 
med Endo sensei startet kl 9.30 

og avsluttet kl 11.30.  Vi tok shinkansen fra Saku kl 14.16 og var tilbake på hotellet ca. kl. 16.  
Pål var ikke med til Saku, men hadde benyttet tiden i Tokyo flittig.  Han hadde byttet den ene 
gitaren i en enda bedre ”drømmegitar med DEN gromlyden!!!”  Vi tok en siste shoppingtur i 
Shinjuku.  Jeg anskaffet siste nyvinning fra Apple, Ipod Nano, med god rabatt i forhold til i 
Norge.  Vi kjøpte alle sammen sake på Isetan, et gigantisk kjøpesenter.  Erik og Per gikk 
amok i konditoridiskene.  Vi spiste biff (Erik fortærte et flott stykke sjokoladekake, med 
utrolig kort holdbarhetstid, mens vi ventet på biffene) og drakk øl og tok en siste tur i sento’en 
før vi kom oss i seng ved midnatt. 

 
 

 
 

 

Foto 14  Shinkansen er Japans hurtigtog. 

Foto 15  Illegal kakespising på 
biffrestaurant. 

Foto 16 Endo sensei får "hjelp" til å tørke frukt. 



Mandag 14/11,  Hjemreisedag 
Vi sto opp kl 6.30 for å pakke.  Sverre og Erik benyttet frokostbongene vi hadde fått ved 
innsjekking dagen i forvegen og spiste en liten lavkvalitets frokost.  
Taxiene (vi trengte to pga. all bagasjen, les: gitarene) kom kl 7.35 og kjørte oss til Shinjuku 
stasjon.  Toget til Narita gikk kl. 8.05, så vi hadde ikke god tid.  På flyplassen måtte vi 
akkedere og diskutere masse i innsjekkingsskranken for at de skulle frakte gitarene til Pål 
forsiktig.  Pål var ganske nervøs, siden han ble nektet å ta dem med inn i flykabinen.  Flyet 
tok av kl 11.35 Tokyo-tid. 
Vel hjemme på Gardermoen så gitarene ut til å ha klart turen fint, vi tok farvel med hverandre 
og Per og jeg hastet av gårde til våre respektive fly videre.  Under over alle undere, det gikk 
helt fint med mindre enn en time mellom ankomst fra London og avgang til Trondheim, selv 
om jeg måtte hente ut bagasjen min og sjekke inn på nytt (Norwegian Airlines) 
 
. 
 
 
 

Foto 17  Utenfor Aikikai Hombu dojo. 



 
 
 
 
 
 

Foto 19  O'Senseis dojo i Iwama 

Foto 18  shomen i Endo senseis dojo i Saku 
deira. 


