Verksamhetsberättelse 2009

Stockholms Judoförbunds verksamhetsberättelse 2009
Stockholms Judoförbunds styrelse får härmed lämna följande verksamhetsberättelse
för tiden 1/1 – 31/12 2009.
Styrelsens sammansättning och övriga funktionärer:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Manuel Santos (tom 10/6, därefter adj ledamot)
Michael Holm (tom 10/6, därefter tf ordförande)
Björn Nyberg
Marko Ahola
Micael Öberg
Susanne Lundback

Revisor: Marcus Elfver
Valberedning: Anders Dovervik och Tommy Engström
Stockholms Judoförbund har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret,
förutom det konstituerande mötet. Många frågor har behandlats via telefon, mail
och kontakt vid olika judoarrangemang.
Allmänt om 2009:
Manuel Santos blev invald i SJFs Förbundsstyrelse. Björn Nyberg i SJFs valberedning.
Året har bjudit på den största J‐SWOP någonsin. Över 300 deltagare från 11 länder.
På tävlingssidan utmärkte sig SPIF som blev svenska mästare i lag för herrar samt
bästa klubb på SM.
Vi har vid årets slut 22 klubbar i distriktet.
Ett distriktsmöte har hållits under året för att främja samarbetet i distriktet.
Intern verksamhet
J‐SWOP arrangerades av Stockholms JF med hjälp av Tyresö, IK Södra, Saltsjö, SPIF,
Solna och Stockholms JK.
Tyvärr har ingen klubb ställt upp för att arrangera för DM 2009.
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Distriktsträning för juniorer och seniorer har bedrivits under hela året hos SPIF på
tisdagar.
Distriktsträning för ungdomar och juniorer har bedrivits under hela året hos IK Södra
på torsdagar.
Stockholms Judoförbund har lämnat bidrag till flera utbildningar och läger som
arrangerats inom distriktet.
Stockholms Judoförbund har även lämnat bidrag så att gratis sommarträning ska
kunna bedrivas inom distriktet.
Både en domarkurs och en domarfortbildning har hållits för distriktets domare och
coacher.
Extern verksamhet
‐ Distriktets judokas har deltagit i ett stort antal internationella tävlingar
‐ Flera medaljer erövrades på NM (U/J/S) i Finland av Stockholmsklubbar
‐ 1 lag‐SM guld SPIF herrar.
‐ 9 medaljer på SM, varav 6 guld, till Stockholmsklubbar.
‐ 2 medaljer på Veteran‐SM till Stockholmsklubbar.
‐ 19 medaljer, varav 8 guld, på U17‐ och U20‐SM till Stockholmsklubbar.
‐ 6 medaljer på U15‐SM till Stockholmsklubbar.
‐ 9 medaljer, varav 5 guld, på Senior‐SM till Stockholmsklubbar.
‐ Deltagande på RM för distriktslag slutade även denna gång med guld till killarna.
Tjejerna blev tyvärr utan medalj.
‐ Guld på Sverigecupen för herrjuniorerna från Stockholm.
‐ Distriktskataträningar har bedrivits på fredagar samt ett flertal kataläger har
arrangerats.
‐ 2008 års ungdomsstipendie gick till Adam Westman, IK Södra och Emma Barkling,
SPIF.
‐ Marcus Nyman tog J‐EM guld. Sveriges första manliga J‐EM‐guld!
Stockholms Judoförbunds styrelse vill slutligen tacka de föreningar som ställt upp
och hjälpt till vid våra arrangemang under 2009, stort tack och med förhoppningar
om framtida gott samarbete.

Manuel Santos
Adj. Led.

Michael Holm
Tf. Ordf.
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Björn Nyberg
Sekr.
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Led.
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Led.

