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Hayes Jemide – en
modern gladiator
Kung fu- och kickboxningsstjärnan vinner även i mytomspunna K-1.
Hayes Jemide har kallats
showman. Själv beskriver
han sig som en modern gladiator.
– Kampsport är för mig
det renaste man kan göra.
Jag går ut för att ha kul och
överlista min motståndare
samtidigt som adrenalin och
endorﬁn sprutar ut.
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32-årige Södermalmsbon Hayes
Jemide är en stor och mycket muskulös man. Han är 192 centimeter
lång och väger 109 kilo. Hayes är
mästare i ﬂera olika kampsporter
och har precis debuterat i mytomspunna och spektakulära K-1.
I lördags tävlade han i Globen
mot Wisam Feyli, Uppsala.
Han vann matchen mot den
meriterade kickboxaren med 2–1.
Jemide kanske låter som en person man inte gärna möter ensam i
en mörk gränd eller muckar med
på krogen. Men det ﬁnns andra,
mjukare och vardagligare sidor av
Hayes Jemide. När han inte slåss
i ringen pluggar han till idrottsledare på Bosön.
– Jag har ett brinnande intresse
för att jobba med ungdomar.
Och så är Hayes tvåbarnspappa.
Sonen Xander är två år och dottern
Emilia åtta.
– Emilia håller själv på med
taekwondo och tycker det är jättespännande att jag går matcher, hon
har sett ﬂera av dem.
Däremot är ﬂickvänen Monika
måttligt road.
– Hon tycker väl att det är lite
läskigt och att jag är en exhibitionist. Men jag brukar lova att komma hem helskinnad.
Hayes Jemide är i grund och
botten kung fu-utövare. Hans gren
är san shou vilket är det samma
som fajting med fullkontakt. Man
markerar inte slag och sparkar,
utan tar i för fullt. Förutom fem
SM-titlar i kung fu är han regerande svensk mästare i kickboxning.
K-1 ÄR NYTT FÖR HONOM, men
ändå välbekant. Det beskrivs som
en elitserie för stående kampsportare som huvudsakligen kommer
från thaiboxning, karate, kung fu,
taekwondo, kempo, boxning eller
kickboxning. Samma regler gäller
för alla i K-1.
– Olika stilar möts. Fast det är
ju ändå slag och sparkar som gäller, precis som i kung fu.
Hayes tycker att K-1 har ett
oförtjänt dåligt rykte. Det kan bli
så att denna kampsport förbjuds
i Sverige. Galan i Globen kan
mycket väl ha varit den sista.

I KORTHET
Stjärnorna lämnar
Hammarbys damer
INNEBANDY Det rör på sig
i Hammarby IF:s damlag.
Två av de absolut bästa spelarna lämnar laget: Therése
Ordell och målvakten Soﬁa
Pettersson, båda landslagsmeriterade. Ordell ska bli
proffs i schweiziska ligatvåan Red Ants Rychenberg.
Pettersson ska spela för
Södertälje Balrog Botkyrka.
Två tunga förluster för
Bajen inför elitserien. De
kommer inte att ersättas av
några etablerade namn.
– Det kommer att bli ett
mellanår för oss och målet
är att hänga kvar, säger
innebandyordföranden Lars
Jarlerud.
Hammarby har fortfarande inte klart med ny
huvudtränare efter Roger
Östergren som ska leda
Tyresö Trollbäcken i
herrtvåan. Emil Antolovic,
som delade jobbet med
Östergren den gångna
säsongen, var länge aktuell.
– Men jag har tackat nej
även om jag på något sätt
kommer att ﬁnnas med runt
laget, berättar Antolovic.

Mean Machines
laddar för semi
AMERIKANSK FOTBOLL
Stockholm Mean Machines
är klart för semiﬁnal i eurobowl. Semin spelas helgen
den 10–11 juni på bortaplan
mot antingen Hamburg
eller Wien. Avancemanget
säkrades efter seger med
15–12 i sista gruppmatchen
mot ﬁnska Seinäjoki på
bortaplan förra lördagen.
Före semiﬁnalen ska
Mean Machines möta Jämtland Republicans borta den
28 maj i superserien. På
papperet en enkel uppgift.
– En match vi ska vinna,
säger coachen Robert
Johansson. Skönt med en
match där vi har mindre
press på oss. Vi kan passa
på att förbereda oss inför
semiﬁnalen i eurobowl. Vi
har en hel del att putsa på.

Bajen jagar ny vinst
mot Smederna
Hayes Jemide är fokuserad, även på träningen. Han tycker att kampsport är det renaste som ﬁnns.
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– Klart man kan tycka att K-1
verkar våldsamt. Men det ﬁnns
regelverk och domare i ringen
som ser till att reglerna följs.
THABO MOTSIELOA ÄR grundare
av Hayes Jemides klubb, Södermalms shaolin kung fu. Thabo har
blandade känslor inför K-1.
– Det är färre skador än i många
andra sporter. Det är ju hästsport
som kräver ﬂest liv och hockeyn

har ﬂer hjärnskakningar. Men K-1
får inte bli ett cyniskt utnyttjande
av fajters, för sanningen är att slag
mot huvudet skapar skador.
Hayes Jemide kan i alla fall
tänka sig att gå ﬂer matcher i K-1.
Och i kung fu. Och i kickboxning.
– Kampsport är en livsstil som
har givit mig balans i tillvaron.
LARS ALLERSTEDT

lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69
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Rutinerad kämpe
Namn: Hayes Jemide.
Ålder: 32 år.
Bor: Södermalm.
Aktuell: Vann i K-1-galan
”Rumble of the Kings” i Globen
i lördags.
På meritlistan: EM-brons i
kung fu, san shou-stilen, fem
SM-guld i kung fu, regerande
svensk mästare kickboxning,
fullkontakt.

SPEEDWAY I kväll, tisdag,
ska Bajen Speedway försöka upprepa förra veckans
triumf mot Smederna. Då
vann Bajen i utklassningsstil med 63–33 hemma på
Gubbängens IP. I kväll är
det returmatch mot Smederna i Eskilstuna.
Två av Bajens förare
”kommer hem”. Jesper B
Jensen och Nicki Pedersen
körde ju förra säsongen
för Smederna i elitserien. I
tisdags var de bäst i Bajen
med 17 respektive 14 inkörda poäng.

