
Joakim Strömsnäs 
Född: 1965 

 

Under gymnasietiden hade Joakim prövat en massa olika idrotter men inte fastnat för någon. 1983 

efter att ha sett TV-serien Shogun fick han upp ögonen för Japan. Men det fick inte vara någon av 

dom vanliga japanska idrotterna därför han valde kendo. I GAK Enighet växlade tränarna hela tiden 

och han tränade både för Leif Svensson sr och jr men även Terje Andersen. Som mest tränade Joakim 

regelbundet 4 gånger i veckan.  

 

Figur 1 - SM93 Individuella pristagare; Fr v Mats Wahlqvist (silver), Joakim Strömsnäs (guld), Per Bjerlow (brons), Terje 
Andersen (brons) (PB) 



Joakims fokus var tävlandet under hans aktiva period. Han kastades snabbt in i hetluften under Lag-

SM 1985 där han fick ett fighting spirit pris. Redan nästa år tog han sin första individuella SM-medalj 

och den följdes av nio raka individuella SM där Joakim tog medalj. 1993 kröntes raden med hans 

första SM tecken. 

I svenska landslaget kom han med till EM86 och han var en i det svenska guldlaget vid EM89 i 

Amsterdam. Hans sista landslagstävling var VM2000 i Santa Clara, USA. 

Ett dråpligt minne från landslagskarriären är EM i Glasgow 1995. Oftast hade landslagsledningen god 

koll på alla deltagare inför resor, matchtider och andra hålltider. Men denna gång var det ingen som 

höll koll på Joakim. Först missade man att se till han var på plats för sin individuella match och sedan 

vid hemfärden blev han kvarglömd på hotellet och fick ta taxi ensam till flygplatsen. 

 

Figur 2 - Joakim Strömsnäs med yngre förmåga i Tokyo 1988 (TA) 

En annan speciell utlandsupplevelse var resorna till Kangeiko i Berlin. Innan muren föll var det viktigt 

att hålla sig till de rätta vägarna. En gång tog föraren fel avfart och det dröjde inte länge förrän en 

polisbil hade stoppat dem och eskorterat tillbaka till rätt väg. 

Joakim blev som högst graderad till 5 Dan i samband med VM 1997 i Kyoto. 

Ett år blev Joakim nominerad till årets idrotts skåning. Han tror det berodde på att han imponerade 

på journalisten från Arbetet som gjort ett reportage om kendo. I reportaget ville man ha en bild 



utomhus och men det var vintertid med lite snö på marken. När Joakim gjort sig redo för bilden tog 

han trots journalistens protester också av sig skorna för att det skulle se riktigt ut. 

Förutom att han varit instruktör i den egna klubben blev han och Terje Andersen inbjudna som 

gästtränare till kendoklubben i Helsingfors. 

Administrativt har han varit verksam som både sekreterare och ordförande i GAK Enighets 

kendosektion. Han har också varit kendoansvarig i Svenska Budoförbundets Kendosektions styrelse. 

 

Figur 3 - Joakim Strömsnäs mot brasilianare i VM88; Fr v Alf Dahlback, Mats Wahlqvist, Per Bjerlow, Anders Törnqvist, Leif 
Svensson jr, Hans Lundberg, Carlos Martinez (JR) 

2002 slutade han med kendo efter SM dels för han kände att han inte längre kunde prestera på 

samma nivå som tidigare, dels för att familjelivet krävde mer tid från honom. 

Bästa kendoögonblick var när han förlorade med 2–1 mot en korean i VM88 

Sämsta kendoögonblick när han blev bänkad och inte fick tävla individuellt vid VM2000 i Santa Clara 

Bästa manliga svenska kendoka: Mats Wahlqvist 

Bästa kvinnliga svenska kendoka: Kumi Sato 

Bästa gästinstruktör: Muraoka Akio och Ishibashi Tadahisa 

Kendorustningen har han kvar och den står i förrådet. 

 

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2021. 

  



Tävlingsmeriter 

1985 

Lag-SM – Guld med GAK Enighet & fighting spirit pris 

1986 

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Silver 

1987 

Sugo Cup – Brons  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Silver 

Jul Cup – Brons  

1988 

Sugo Cup – Guld  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Brons  

Jul Cup – Guld  

1989 

Lag-EM – Guld 

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Brons  

Jul Cup – Guld  

1990 

Göteborg Cup – Silver  

Sugo Cup – Silver  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Silver 

Cupvinnarcupen – Guld med GAK Enighet 

  



1991  

Göteborg Cup - Guld 

Sugo Cup – Silver  

Lag-SM – Silver med GAK Enighet 

Ind-SM – Brons 

1992 

Göteborg Cup – Silver  

Lag-EM – Silver  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Silver 

Jul Cup – Guld  

1993 

Sugo Cup – Guld  

Lag-EM – Silver  

Lag-SM – Silver med GAK Enighet 

Ind-SM – Guld  

Jul Cup – Silver  

1994 

Göteborg Cup – Brons  

Sugo Cup – Brons  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Guld  

Jul Cup – Brons 

1995 

 Sugo Cup – Brons  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Brons 

 Jul Cup – Silver  

1996 

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

  



1997 

Lag-VM B – Silver  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

Ind-SM – Brons 

1998 

Sugo Cup – Silver  

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

1999 

Lag-SM – Guld med GAK Enighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


