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Minnesanteckningar från Distriktsmötet lördagen den 2 juni 2007 som hölls i 
Stockholmsidrottens lokaler i Solna. 
 
Meningen med mötet var att få höra klubbarnas behov och synpunkter samt att få klubbarna 
att träffas för att möjliggöra framtida samarbeten.  
 
Närvarande klubbar:  
SPIF: Thomas Emilsson  
Tyresö: Marko Ahola 
Tumba: Guillermo Ferrada 
IK Södra: Gustav Fagerberg, Björn Nyberg 
IF Järfälla: Gunwald Westlie 
Nacka: Robert Ramirez- Dahlberg, Patrik Lillqvist 
Stockholms JK: Anders Dovervik, Manuel Santos 
Solna: Teddy, Torbjörn Lilja 
 
Från styrelsen: Manuel Santos, Michael Holm, Marko Ahola, Björn Nyberg, Guillermo 
Ferrada 
 
Dagordning 
Manuel öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Mötet började med en kort presentation av styrelsemedlemmarna följt av en presentation av 
alla deltagare med kort information om respektive klubb samt deras önskemål. 
 
Nacka 
Vill gärna ha tips om hur man behåller 14-15åringar. Begränsas just nu av tränarbrist.  
SPIF hade en kurs i mental träning under våren som Nacka gärna hade velat medverka på. 
Önskemål inkom att förbundet skulle arrangera en kurs i mental träning. 
 
Tydligare vilka krav på vilka som blir uttagna i distriktslaget. Önskemål om mer tydlighet vid 
uttagningarna. 
 
Önskemål om mer information angående barn med särskilda behov. 
 
Svårt att delta på distriktsträningarna då det förstör för deras egna träningar. Om halva 
gruppen ska bort och träna på annan klubb blir det på bekostnad av den egna verksamheten. 
 
IF Järfälla 
Vill ha utbildning av tränare men också utbildning för styrelsemedlemmar. 
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IK Södra 
Berättade om sin nystartande elitsatsning som just kommit igång. Vill gärna ha lite mer 
ubildningssamverkan. Gärna även föräldrautbildning. 
Önskar mer hjälp vid tävlingar från andra stockholmsklubbar. 
 
Stockholms JK 
Önskemål om mer satsning på veteransidan. Klubben har många aktiva vuxna och vill ha fler 
tävlingar för vuxna. De vill ha kontakt med andra föreningar som har liknande verksamhet. 
 
SPIF 
Har framför allt behov av tränarutbildning på basnivå samt domarutbildning. 
Vill ha mer tydlighet angående bidrag och vilket ekonomiskt stöd man kan få hos förbundet. 
Vill gärna införa ett stipendium för goda ledare.  
Kommer att öppna upp sin tjejträning för alla klubbar i distriktet i höst. Det ingår i ramen för 
de handslagspengar de fått. 
Klubben växer men begränsas av de ledare de har.  
 
Solna 
De har problem med tränare. Har egentligen bara två tränare på klubben och eftersöker en 
tränarpool.  
Många ungdomar kör både judo och fotboll och många väljer tyvärr fotbollen när de blir 
äldre.  
Klubben arrangerar många klubbtävlingar och vill ha en domarutbildning. Dels för att de 
behöver domare men också för att behålla de ungdomar som inte vill tävla. 
Tränarutbildning efterfrågas också. 
Förfrågan om man kan införa en rankinglista i Stockholm för att sporra ungdomar.  
 
Tyresö 
Har behov av utbildning av ungdomstränare, hjälptränare. 
Sjukvårdsutbildning efterfrågas både för barn och vuxna. 
Vill ha lite mindre barntävlingar än Södra judo Open för att minska tidsåtgången och korta ner 
dagarna. 
Tycker att Distriktsträningarna är bra men det är svårt att få folk att åka.  
Katasamträning efterfrågas. 
 
Tumba 
Önskar samåkning för stockholmsklubbarna till större tävlingar för att spara pengar. 
Ser gärna fler klubbtävlingar tillsammans med andra klubbar. 
 
Högdalen 
Har inkommit med önskemål via mail. Vill ha graderingskurser och tränarutbildning. 
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Diskussion 
 
Ekonomi 
Marko berättade om förbundets ekonomi och vilka förutsättningar som finns. 
Styrelsens ekonomiska policy är under revidering och detta möte var ett steg på vägen för att 
se var vi ska lägga våra pengar. 
 
Distriktslag 
Nacka vill ha uttagningsträningar till distriktsträningar och tydligare kommunikation vid 
uttagningarna.  
Vi ska skriva ner vilka kriterier som gäller. Nacka vill gärna att alla ska få gå minst en match. 
Ex om man blir uttagen ska man kunna hjälpa till. 
Robban och Manuel diskuterar vidare. 
 
Distriktsträningar 
Idag i SPIF och IK Södra. Få klubbar deltar förutom arrangörsklubben.  
Förslag uppkom på att ta bort bidragen till distriktsträningarna. Frågan kvarstår. 
Distriktsträningarna är för landslagsfolk och ska hålla hög nivå. Samträningar för motionärer 
kan finnas intresse för. Torbjörn föreslog att klubbarna istället får söka bidrag i efterhand för 
de kostnader vi haft.  
 
Utbildningar 
Det finns idag inga färdiga utbildningar från Svenska Judoförbundet men vi ska ställa våra 
krav och önskemål.  
Intresse fanns för att köra en motsvarande kurs som aspiranttränarutbildningen som gick i 
våras. Micke ser till att en sådan kurs arrangeras till hösten, förslagsvis med Jesper som hade 
den förra. 
 
De två senaste domarutbildningarna har varit tvungna att ställas in men vi kommer att 
fortsätta att köra och vara tydligare med vilka som är välkomna, d.v.s. alla är välkomna! 
 
Önskemål fanns om att ha utbildning i hur man hanterar barn med speciella behov, d.v.s. hur 
man handskas med de barn som kommer till träningen och inte har fysiska handikapp, men 
kanske har ADHD eller Aspberger ex.  
 
Mental träning. Nacka vill gärna ha utbildning i detta. SPIF har haft utbildning med Pernilla 
som är utbildad mental tränare och dessutom tidigare elitjudoka. 
 
Blockträningar är en del av SJF.s utbildningssystem. De är i första hand en tränarutbildning 
och därför vill vi gärna se fler tränare på mattan. 
 
Funktionärsutbildningar 
Tumba föreslog att varje klubb borde ha ett funktionärsteam som kan ställa upp vid tävlingar. 
 
Styrelseutbildningar 
SISU 
 
Sjukvårdskurser 
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Kataträning 
Minst ett kataläger under hösten bör finnas i Stockholm under hösten med tanke på den 
kommande graderingen. 
Det finns också önskemål om att vi ska hålla regelbundna kataträningar.  
Guillermo och Anders tar tag i det. 
 
Tävlingar 
Förbundet behöver mer hjälp från klubbarna i samband med J-SWOP i september. Vi har bytt 
till en större hall i år och fler personer behövs. 
Inspelning av matcherna efterfrågas. 
Efterfrågan finns att få SPIFs motionstävling sanktionerad. 
 
Samåkning 
Svårt för oss som förbund att ha hand om. Vi kan ordna en lista på de klubbar som är 
intresserade av att samåka. 
 
 
Slutkommentar 
 
Mötet var uppskattat, men vi saknade flera klubbar. Styrelsen kommer att ta till sig alla 
synpunkter ovan och kommer att jobba fram en plan för vad vi ska satsa på inom förbundet 
baserat på detta. 
Förhoppningen är att vi ska kunna ha ett liknande Distriktsmöte varje år. 
 
 
 
 
Björn Nyberg 
sekreterare 


