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                                                                                                                          2014-08-12 
 
 

 
 
 
Till Svenska Judoförbundet 
 
Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund. 
 
 
Arbetet med Svensk Judos Mål och visionsarbete 2020. 
Under våren reviderade styrelsen för Stockholms Judoförbund distriktets mål för 
perioden 2015-2018 baserad på Svenska Judoförbundets Mål och Vision 2020. 
SJF:s mål är att tillsammans ska vi: 

 
! Öka antalet medlemmar 
! Vinna internationella medaljer 
! Genomföra nationella och internationella tävlingar 

_______________________________________________________________ 
 
Den reviderade inriktningen (se bifogat dokument i sluter av rapporten) kommer 
att presenteras och diskuteras på distriktets klubbmöte 2014-08-31 för att sedan 
konkretiseras med aktiviteter i distriktets klubbar. 
 
 
Utbildningar inom Stockholms Judoförbund 
Under våren har följande utbilningar genomförts inom distriktet. 

 
 

Datum Utbildning Deltagare Timmar
25-‐jan Regelfortbildning 17 4
08-‐feb KUL-‐Tjejträning	  

Okazaki	  Camp
30 2

27-‐apr Hjälptränarutbildning	  
Ekerö

27 8

05-‐maj D-‐domarkurs 18 8
05-‐maj Bästa	  judoförälder	  	  	  	  	  	  	  
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MY 2014 
Även i år var Stockholms Judoförbund huvudansvarig för Svensk Judos 
deltagande på årets MY 2014 på Älvsjömässan. Ca 10 000 ungdomar besökte 
mässan.  
 
Nordic Capital Judo Challenge 
Den 9 augusti genomfördes en stadskamp mellan Stockholm, Oslo och 
Helsingfors på Medborgarplatsen (utomhus) i centrala Stockholm anordnat av 
Judo Events Sverige. Före tävlingen anordnades ett "prova på"-evenemang. 
Dagen blev en stor succé med många deltagare, åskådare och bra övervakning 
från både TV, radio och annan press. Överlägsen vinnare av stadskampen blev 
laget från Stockholm. 
 

 
 
 
Sportsliga framgångar 
Utöver de stora zoncuperna (Södra Judo Open) och flera distriktstävlingar så har 
de aktiva från Stockholm tagit många medaljer både på riksnivå samt 
internationell. 
På SM i Borås tog Stockholm 3 guld, 4 silver och 2 brons. 5 av 6 judoka i 
landslaget tränar och bor i Stockholm och 50 % representerar en 
Stockholmsklubb. Återväxten är nästan lika bra, då 5 av 12 i U18-landslaget 
representerar en Stockholmsklubb och ytterligare 3 av 4 av utmanarna till de 
ordinarie i U18-landslaget är stockholmare. 
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Handikapp 
Okazaki Camp genomfördes i samarbete med ABCD Budokai och SJF. 
Stockholms Judoförbund stöttade funktionshindrade judoka genom att stå för 
anmälningsavgiften. På en av zoncuperna under våren tävlade även 
funktionshindrade. 
 
 
Antalet medlemmar. 
Antalet klubbar i Stockholms judodistrikt har ökat till 20 (19) klubbar och 
antalet medlemmar är 2 539 (2 863). Tyvärr en minskning från föregående år. 
Antalet stödmedlemmar är fortfarande 69 (69) personer.     
 
 

Klubb Medlemmar 
Varav 
stödmedl 

      
Boo KFUM 81   
Ekerö Budo 110   
Gribby Judoklubb 109   
Havsörnens 
Judoklubb 48   
Högdalens Judoklubb 27   
IF Aktiv Ungdom 
Lidingö 71   
IF Järfälla Judo 48   
IK Södra Judo 436 35 
KFUM JKS Botkyrka     
Kitana JK i 
Åkersberga 42   
Nacka Judoklubb 235   
Saltsjö Judoklubb 211 15 
Solna Judoklubb 94 3 
Stockholms Judo Dojo  18   
Stockholms 
Judoklubb 249 6 
Stockholmspolisens 
IF 250 10 
Tumba Judoklubb 51   
Tyresö Judo & Jujutsu 117   
Täby Judoklubb 218   
Upplands-Väsby 124   
Summa 2539 69 

 
 
 
Ekonomi 
Distriktets ekonomi är god och vi ligger i fas med budgeten. 



 

 

 
Inför hösten 
Distriktet och dess klubbar kommer att fortsätta sin satsning på utbilning, 
ungdomar och tjejer genom: 
- en tjejträning/läger kommer att hållas den 5-7 september med Hiromi Kaji från 
Japan som tränare. Detta är ett samarbete mellan Svenska Judoförbundets 
K.U.L- projekt och IK Södra. 
- samträning inför RM i Lindesberg planeras av förbundet 
- Täby JK kommer i samarbete med Stockholms Judoförbund och SISU 
arrangera en kombinerad Hjälptränarutbilning och Plattform i augusti  
- kataträning och läger inför riksgraderingen i december 
- Samarbetet mellan flera klubbar och Stockholms Judoförbund fortsätter för  
J-SWOP som genomförs den 27 september. 
 
Ett distriktmöte med workshop är planerat till den 31 augusti och kommer att  
innehålla: 

• Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018 
• Utbildning 2014-2015 
• Likabehandlingsplan 
• Sexuella trakasserier och kränkningar 

I samband med mötet kommer distriktet att hålla tre workshops med följande 
ämnen: 

• Idrottsslyftet, - hur söker man ? 
• IdrottOnline , - överföring av medlemsregister och registrering 
• IdrottOnline, - lär grupper samt praktisk hjälp 

 
 

  
 
 
 
Michael Holm 
 
 
 
Ordförande Stockholm Judoförbund. 
 
 
Bilägges: 
Stockholms Judoförbunds mål och visioner 2015-2018 
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Våra	  verksamhetsmål	  

 
1. Fler judoutövare i distriktet 
2. Bättre utnyttjande av IdrottOnline-systemet 
3. Elitjudo 
4. Tävlingsarrangemang 
5. Klubbutveckling/klubbsamverkan 
6. Motionsjudo 
7. Handikappjudo 
8. Utbildning 
 
 
 

1.	  Fler	  judoutövare	  i	  distriktet	  

För att överleva på lång sikt måste Svensk Judo kontinuerligt locka nya 
medlemmar samt få dem att stanna längre inom judon. Från dagen nivå på 2 539 
medlemmar (31/12-2013) i distriktet är vår målsättning att vid slutet av 2018 
vara 3 000 medlemmar.  
 
För att klara detta mål ska vi tillsammans inom StJF verka för att: 

1. Motivera fler klubbar att ställa upp med sina aktiva på distriktets 
aktiviteter. 

2. Utöka samarbeten med skolor (t.ex. prova på-kurser).  
3. Sprida relevant informationsmaterial om judoträning i Stockholm med 

hjälp av SJF:s informationsmaterial.  
4. Utbilda ledare och instruktörer i klubbarna enligt SJF:s utbildningstrappa i 

nära samarbete med SJF:s utbildningskoordinator. 
5. Arrangera tjejläger. 
6. Aktivt arbete för kvinnliga medlemmar genom att implementera SJF 

Likabehandlingsplanen och säkerställa att alla klubbar har en egen 
Likabehandlingsplan.  

7. Delta aktivt på öppna sportevenemang i Stockholmsregionen typ MY. 
8. Vara mer aktiv mot press och i sociala media tillsammans med SJF:s 

pressansvarig.   
 
 
 



 

 

 

	  
2.	  Bättre	  utnyttjande	  av	  IdrottOnline-‐systemet	  
 
För att kunna säkerställa bidrag till klubbarna och till StJF (och SJF) måste 
användandet av RF:s idrottssystem (IdrottOnline) öka, liksom kompetensen i 
klubbarna för att utnyttja systemet. Det gäller både att registrera medlemmar, 
LOK-stöd, utbildningstimmar, Idrottslyftmedel etc.  
 
För att säkerställa detta ska StJF verka för att: 

1. Arrangera utbildning i IdrottOnline-systemets olika delar i samarbete med 
SISU. 

2. Hjälpa klubbarna med inrapporteringen av bl.a. medlemmar via SJF. 
3. Sprida kunskapen och hjälpa till om sökandet av Idrottslyftsmedel.  

 
 
3.	  Elitjudo	  

 
StJF har alltid varit starkt på tävlingssidan, och har genom åren vunnit de flesta 
av Sveriges internationella medaljer. Detta vill vi inte ändra på. Elitjudo är 
kostsamt för de aktiva och de klubbar som är involverade och StJF ska stödja de 
elitsatsande. 
 
Grunden görs i klubbarna med träning och utbildning men StJF ska verka för: 

1. Ge bidrag till de klubbar som har elitaktiva enligt StJF:s ekonomiska 
policy. 

2. Säkerställa att distriktets tränare får nödvändig utbildning via SJF:s 
utbildningskoordinator och dess utbildningsnätverk. 

3. Arrangera internationell sparringträning i samband med J-SWOP. 
4. Verka för att det finns träningsutbyte mellan klubbarna. 
5. Verka för att vi har en ansvarig distriktstränare som ansvarar för ett 

distriktslag för ungdomar och juniorer, samt tar hand om RM och 
Sverigecupen, och arrangerar uttagningsläger m.m. i samband med det. 

6. Ge bidrag till de klubbar som har elitaktiva domare med internationella 
karriärer enligt StJF:s policy. 
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4.	  Tävlingsarrangemang	  

 
StJF har arrangerat J-SWOP i många år, och stått som ansvarig vid flera SM-
arrangemang genom åren. En av våra visioner är att alltid kunna erbjuda 
distriktets aktiva konkurrenskraftiga tävlingar på alla nivåer på hemmaplan.  
 
StJF ska verka för: 

1. Årligen genomföra J-SWOP. 
2. Vartannat år arrangera ett SM (enligt en 3-årsplan). 
3. Varje år säkerställa att DM genomförs (enligt en 3-årsplan). 
4. Inneha modern tävlingsutrustning för bruk på nationella och 

internationella tävlingar. 
5. Ge arrangerande klubbar ekonomiskt bidrag när möjlighet finns. 
6. Arrangera tävlingsledare/funktionärskurser regelbundet eller vid behov. 
7. Att öka antalet klubbar med aktiva domare. 
8. Arrangera bättre tävlingar som upplevs som roliga och utvecklande i ett 

barns ”judokarriär”. 
 

 
 

5.	  Klubbutveckling/klubbsamverkan	  

 
En förutsättning att StJF ska kunna fungera är att dess medlemmar fungerar, det 
vill säga klubbarna inom distriktet.  
 
StJF ska hjälpa klubbarna genom att verka för att: 

1. Underlätta för klubbsamverkan mellan klubbarna. 
2. Underlätta för mentorprogram mellan klubbarna, där utsedda 

kontaktpersoner regelbundet har kontakt med varandra för att lära sig av 
varandras verksamheter. 

3. Verka för att det arrangeras utbildning av klubbfunktionärer (styrelse- och 
ledarutbildning). 

4. Verka för att klubbarna deltar i SJF-arrangerade utbildningar enligt 
Svensk Judos utbildningstrappa. 

5. Närmare samarbete med SISU  
6. Klubbar kan utvecklas med s.k. satellitverksamhet. 



 

 

7. Varje klubb i distriktet har en kontaktperson i styrelsen. 
 

 

6.	  Motionsjudo	  

 
Ett viktigt sätt att bli fler som utövar judo är att behålla judoka längre i 
klubbarna som utövare, ledare, tränare och domare. Därför är rekrytering och 
utbildning liksom tävling och Kata viktiga element för att utveckla 
motionsjudon. Bredden är viktig för att dels få fram en elit (och medaljer), för 
att främja klubbarnas överlevnad och inte minst för de aktivas välbefinnande 
och för att behålla de aktiva längre inom Svensk Judo.  
 
StJF ska verka för att: 

1. Det finns lättillgänglig information på vår hemsida/social media om 
judo i Stockholm. 

2. Arrangera teknikläger för ungdomar 12-17 år med fokus på dem som 
inte tävlar. 

3. SJF-utbildningar regelbundet arrangeras i distriktet. 
4. Det regelbundet arrangeras Kata-träningar i distriktet. 
5. Det årligen arrangeras ett dangraderingstillfälle i distriktet. 
6. Arrangera teknikläget för vuxna Judokas med fokus på dem som inte 

tävlar. 
 

 

7.	  Handikappjudo	  

 
En växande verksamhet inom distriktet är judo för personer med speciella 
behov. Judon är en perfekt sport för människor med olika funktionshinder. 
 
För att stödja detta ska StJF verka för: 

1. Underlätta för klubbar som bedriver handikappverksamhet genom riktade 
bidrag vid tävlingar och läger. 

2. Regelbundet sprida information om kurser inom området, samt ge bidrag 
till kursdeltagare från distriktets klubbar. 

3. Arrangera läger årligen i samarbete med ABCD Budokai Sverige. 
 


