
	  

	  

Stockholms	  Judoförbund	  informerar	  	  
	  
Ersättning	  för	  J-‐SWOP	  
Årets	  J-‐SWOP	  blev	  förutom	  en	  sportlig	  framgången	  med	  	  
325	  startande	  även	  en	  ekonomisk	  succé.	  Styrelsen	  	  
beslöt	  därför	  att	  ersätta	  de	  klubbar	  som	  hjälpte	  till.	  
	  TACK	  FÖR	  ALL	  HJÄLP!	  	  
	  
	  
Uppgradering	  av	  den	  tekniska	  utrustningen	  
Den	  tekniska	  utrustningen	  i	  Torvalla	  hallen	  börja	  bli	  
några	  år	  gammal	  och	  det	  är	  hög	  tid	  att	  reinvestera	  i	  
nya	  PC’n/TV’n	  och	  emballage	  .	  Satsningen	  	  
kommer	  i	  huvudsak	  att	  finansieras	  av	  överskottet	  från	  
J-‐SWOP:en.	  	  	  	  	  
	  
	  
Stockholms	  Judoförbunds	  stödjer	  tjejlägret	  
Att	  satsa	  på	  tjej-‐judo	  är	  ett	  av	  de	  mål	  som	  vi	  har.	  Därför	  stöder	  vi	  inom	  
Stockholms	  Judoförbund	  de	  stockholmstjejer	  som	  var	  med	  på	  lägret	  
genom	  att	  ge	  deras	  klubb	  en	  tredjedel	  av	  anmälningsavgiften	  tillbaka.	  
	  
	  
Katautbildningen	  vilken	  succé.	  
Förra	  helgens	  katautbildning	  under	  ledning	  av	  Micael	  Öberg	  och	  Tomas	  
Rundqvist	  blev	  en	  jättesuccé.	  Totalt	  deltog	  20	  kataintresserade	  i	  åldern	  
12-‐49år,	  dessutom	  hade	  kursen	  fint	  besök	  från	  RGK,	  Marko	  Ahola,	  som	  
informerade	  om	  hur	  dan-‐graderingar	  går	  till.	  
	  
	  
Assisterande	  tränarutbildning	  
Den	  10-‐11	  januari	  2015	  kommer	  distriktet	  att	  anordna	  en	  assisterad	  
tränarutbildning.	  	  Håll	  utsikt	  efter	  inbjudan	  på	  vår	  hemsida	  
www.stockholmsjudo.se.	  
	  
	  
	  



	  

	  

Gradering	  
Riksgarderingskommittén	  (RGK)	  kommer	  den	  13	  december	  anordna	  en	  
zongradering	  och	  den	  14	  december	  en	  riksgradering	  i	  Stockholm.	  Mer	  
info	  hittar	  du	  på	  www.judo.se.	  
	  
	  
RM	  laget	  uttaget	  

	  	  	  	  Nu	  är	  RM	  läget	  uttaget	  av	  Niklas	  Pettersson	  och	  Fannie	  Redman.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Styreslen	  önskar	  lycka	  till	  i	  Lindesberg	  den	  8	  november.	  
	  
	  
Likabehandlingsplanen	  
Ett	  annat	  mål	  som	  vi	  har	  inom	  distriktet	  är	  att	  varje	  klubb	  under	  2015	  
skall	  ha	  en	  likabehandlingsplan	  diskuterad,	  fastställd	  och	  kommunicerad	  
inom	  klubben.	  	  Distriktets	  styrelsemedlemmar	  hjälper	  gärna	  er	  klubb	  i	  
det	  arbetet	  som	  mentorer,	  föredragshållare	  och	  utbildare.	  Vi	  smyger	  
redan	  nu	  i	  november	  igång	  med	  en	  klubb.	  VILL	  DU	  HA	  HJÄLP	  HÖR	  AV	  DIG	  
TILL	  DIN	  KONATKPERSON	  I	  STYRELSEN	  (namn	  på	  din	  kontaktperson	  
hittar	  du	  på	  hemsidan	  www.stockholmsjudo.se).	  
	  
	  
Det	  är	  mycket	  på	  gång	  nu	  och	  mer	  blir	  det	  då	  vi	  skall	  
förverkliga	  våra	  nya	  mål	  och	  vision	  2015-‐2018.	  Håll	  utsikt	  
på	  vår	  hemsida	  stockholmsjudo.se	  eller	  vår	  Facebook-‐sida.	  
Ha	  en	  fin	  och	  skön	  höst	  önskar	  vi	  er	  alla.	  
	  
	  
Styrelsen	  i	  Stockholms	  Judoförbund	  
	  
	  

	  
www.facebook.com/stockholmsjudo	  
www.stockholmsjudo.se	  
info@stockholmsjudo.se	  
	  

	  


