
Stockholms Judoförbund informerar 

Gör som Ekerö JK 
Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbets- 
seminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom  
Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015, 
Likabehandlingsplan, information om sexuella  
trakasserier samt sin egen verksamhetsplanering för 
år 2015. Till sin hjälp har man tagit hjälp av en 
styrelseledamot (Magnus Ask) som skall leda arbetet. 
Gör det du också på din klubb. 

Grattis 
Grattis till SPIF Judo som återigen tog dubbla lag-SM-guld i 
Lindesberg den 6/12! Bra jobbat! 



Tjejträning 
Den 24 januari kommer det att vara gemensam tjejträning hos Täby. 
Tibblehallen kl. 10-12, teknikträning och randori – inbjudan kommer 
inom kort på hemsidan – ALLA tjejer är hjärtligt välkomna! 

Kata 
Den uppskattade katakursen i oktober fick en uppföljningsdag den 29 
november. Tack vare att distriktet fick låna lokal gratis till både kurs och 
uppföljning kunde vi erbjuda uppföljningsdagen gratis till samtliga 
deltagare, tack SPIF och IK Södra för detta! Vårens katatema är Kodokan 
Goshin Jutsu.  

Aikido 
Micael Öberg, Stockholms judo dojo och metodikhandeledare SJF, var 
inbjuden som både föreläsare och gästtränare på Svensk Aikidos 
ungdomsläger i Torvallahallen den 22-23/11, tillsammans med Caroline 
Bergström fick Micke aikidoungdomarna att leendes kämpa och brottas 
som riktiga judoungdomar. 

RM i Lindesberg 
RM i år var oerhört spännande och det slutade med vinst till både kill- 
och tjejlaget. Pris för bästa judoka i Stockholm vann Katerina Kalpakidou 
och Marcus Odin för goda prestationer och fin kämparanda. Sigrid 
Lorentzen från Knivsta judoklubb lånades in och ställde upp då vi inte 
hade någon i den minsta viktklassen. Trots en stor viktskillnad i 
förhållande till sina motståndare gick hon upp och visade stort mod och 
hjärta och var en naturlig del av Stockholmslaget. Stockholms 
judoförbund vill inte bara gratulera de tävlande till resultatet och den 
fantastiska judoprestation de visade upp under dagen utan även ett stort 
tack riktas till Patrik Wennerland som var med och bidrog runt omkring 
med sin coachning och positiva anda. Vi ser fram emot 2015 och fortsatta 
goda prestationer på RM tävlingen. Redan nu efterfrågar vi intresserade 
ledare för ungdomarna i Stockholm som är intresserade av att leda de 
tävlande till fortsatta prestationer på Sverigecupen och på RM. Ni som 
har ledare i era klubbar som är intresserade av detta är välkomna att 
höra av er till någon i sittande styrelse.  



Utbildning 
Den 10-11 januari 2015 arrangeras Assisterande Klubbtränarutbildnig 
hos Upplands Väsby JK för hela Östra zonen. Två dagars intensiv 
utbildning ledd av våra metodikhandledare kommer att bjuda på en 
massa inspiration och lärdom. Anmäl dig senast den 2 januari 2015via: 
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/526054 

SM i Östersund. 
Vi vill påminna om att 2015 års SM äger rum i Östersund den 31 januari. 
Vi vet att både Malmö och Göteborg kommer dit med busslaster av 
Judoka och vi vill inte vara sämre eller hur ? Glöm ej bort att nyttja RF´s 
tågavtal om ni kommer att åka tåg till Östersund. Det ger oss 20% rabatt 
på ordinarie pris. 

Stadgar 
Nya stadgar håller på att arbetas fram. En lite stadgegrupp bestående av 
Caroline Bergström och Magnus Ask har helt gjort om stadgarna till mer 
moderna och genomarbetade stadgar. Dessa kommer att diskuteras och 
sändes ut inför årsmötet. 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/526054


Gradering  
I helgen hölls en zon- och riksgradering i IK Södras dojo i Skarpnäck. I år 
hölls den på två dagar: zongradering (1 DAN) på lördag och riksgradering 
(2-5 DAN) på söndag. Totalt var det 24 judoka från vårt distrikt som fick 
en ny grad varav 16 graderat till 1 DAN, fem till 2 DAN och tre till 3DAN. 
GRATTIS!!!  

MY 2015 
Stockholms Judoförbund deltar för tredje året som utställare på 
ungdomsmässan MY på Stockholmsmässan i Älvsjö 3-6 januari där man 
kan prova på ca 30 olika sporter och kulturaktiviteter. Till vår hjälp har vi 
denna gång: Ekerö, Högdalen, Stockholms JK och SPIF som tar hand om 
varsin dag med prova-på, uppvisningar och träningar. Se mer info på 
deras hemsida www.ilovemy.se 

Stockholms Judoförbunds årsmöte den 11 februari 
Redan nu vill vi flagga för att vårt distriktsförbunds årsmöte kommer att 
hållas den 11 februari i Fortums lokaler på Lidingövägen 115. Vi börjar 
klockan 18.00 och efteråt bjuder Fortum på en liten buffé. Mer 
information kommer i kallelsen och på vår hemsida (stockholmsjudo.se) 

Svenska Judoförbundets årsmöte 
Svenska Judoförbundet kommer att hålla sitt årsmöte i Stockholm. På 
hotell Scandic Forrest kommer det att äga rum lördagen den 7 mars. Det 
planeras en heldag med dels årsmötet, dels seminarier och med en 
avslutande judogala.  Inbjudan kommer separat från förbundets kansli 
så håll ögonen öppna. 

Likabehandlingsplan 
Vi inom styrelsen vill påminna om ett av vårt distrikts mål: - att alla 
klubbar under 2015 skall ha en beslutad likbehandlingsplan.  På vår 
hemsida stockholmsjudo.se hittar du en mall och hjälpmaterial när ni 
på klubben skall diskutera och besluta om en egen plan. Behöver ni 
hjälp från distriktet att vara moderator vid diskussion så fråga er 
kontaktperson om hon/han kan hjälpa till (vem som är er 
kontaktperson finner du också på vår hemsida).  

http://www.ilovemy.se/


God jul och ett gott nytt år 
Styrelsen vill tacka alla inom förbundet som hjälp till vid olika 
förbundsaktiviteter under året och samtidigt önska alla klubbar och 
aktiva en god jul och ett riktigt gott nytt år. 

Har du eller din klubb några frågor? Hör då av er till oss i styrelsen 
(våra mailadresser hittar du på vår hemsida stockholmsjudo.se). 

www.facebook.com/stockholmsjudo 
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