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SKANDINAVISKA  

JUN FAN /TED WONG JEET KUNE DO 

-Alliansens Familjetitlar- 

 

 

 

För enkelhetens skull hänvisas oftast Ted Wong som Sifu av alla medlemmar. Detta är inte 

helt korrekt eftersom Sifu betyder ”fader” och därför har enbart Ted Wongs ”barn” rätt att 

kalla honom för ”Far”. För tillfället har  Ted Wong enbart en handfull ”barn”/instruktörer 

som förtjänat denna rätt, varav Stefan Nikander  och Albert Grajales är några av dessa.  

 

Den korrekta benämnen är Dai Sigung (gammel Gammel farfar) för alla som inte är direkta 

elever till Ted Wong. Albert Grajales har titeln Sifu och dennes ”barn” som är certifierade av 

honom kallas också Sifu, men klurigheten blir vad du ska kalla din Sifus Lärare (dennes 

Sifu).  

 

Sigung är det korrekta svaret (farfar). 

Här nedan beskrivs titlarna utifrån 3e och 4e generationen och dessa används mer från ett 

historiskt perspektiv och har inget större emotionellt värde i form av hedersvärd titel ur ett 

traditionellt perspektiv i vår organisation. A name is just a name… 

 

Officiella titlar 

 

Bruce Lee  SiJo = Dai Si Gungs lärare     ”Gammel Gammel Farfar” 

……………………………………………………………………………………………. 

Ted Wong                   Dai Si Gung = Si Gungs lärare      ” GammelFarfar” 

……………………………………………………………………………………………. 

Stefan Nikander                Sigung            =  Dai Si Gungs elev                       ”Farfar” 

Albert Grajales                 Sigung            = Dai Sigungs elev                           ”Farfar”< 

……………………………………………………………………………………………. 

Rickard Ankarsund          Sifu                  = Sigung Albert och Stefan  elev          ”Far” 

_To be determend___      Dai Si Suk = Sifus partner     

                    Si Suk = Sifus träningspartner            ”Farbror” 

                                         Dai Sihing = Sifus Seniorelev  

                    Si Hing = Sifus elev              ”Barn”

                    Si Dai = Sifus Juniorelev 
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…………………………………………………………………………………………… 

Stockholm                    Dai Si Juk  = Sihings äldre träningspartner 

                                             Si Juk =  Sihings träningspartners           ”barnbarn” 

…………………………………………………………………………………………… 

Tung Moon   = medelever i samma stil ( alla medlemmari JFJKD ALLIANSEN 

To Dei = Medelever i samma klubb (tex sthlm) 

Toe Suen  = Elever utanför ”Familjen” ( kusiner osv) ( jkd concepts & övriga JKD grupper 

   

 

Förenklad förklaring: 

 

En direkt elev till Sifu Rickard, bör tilltala Albert Grajales som Sigung, medan Sifu Rickard 

kallar Albert för Sifu Albert, Ted Wong For Sigung Ted och Bruce Lee För Sijo Bruce. 

 

Om Sifu Rickard har en elev som vill tilltala Ted Wong är det mer korrekta titeln, Dai 

Sigung. Av lathet säger många även Sigung, vilket är ok, men inte helt korrekt. 

 

Men de flesta inom JKD skolorna benämner en instruktör som SIFU. Även om det inte är 

deras direkta Sifu. För de innehar de facto titeln  Sifu ” Lärare/Instruktör”. Vi i vår skola 

använder dessa titlar mest från ett historiskt perspektiv och det går utmärkt att tilltala din 

instruktör vid tilltalasnamn.  

 

I traditionella kungfu skolor används benämningarna/titlarna som en form av visad vördnad 

och respekt. Då JKD är en icke traditionell skola anser vi att respekt kan visas ändå och 

därmed är det ok att bara säga tex Rickard, vid tilltal under lektionerna. Vi tar inte särskilt 

hårt på titlarna utan använder det ibland för att visa respekt för traditionerna, men vi är inte 

bundna till traditionerna. 

 

Helt enligt de principer som skapades av SiJo Bruce Lee. 


