
 
 

 
 
 

 
Stockholms Judoförbund informerar  
Februari 2015. 
 
Ny styrelse  
Den 11 februari hölls förbundets årsmöte hos Fortum i  
Värtan. Efter del utmaning att hitta dit (p.g.a. bygget av 
det nya Kraftvärmeverket som kom rekordmånga till 
mötet (34 deltagare representerade 18 klubbar). Efter 
sedvanligt årsmötes förhandlingar under ledning av  
Doris Högne Rydheim från Stockholm Idrottsditrikt  
valdes följande ny styrelse: 
- Michael Holm, IK Södra, till ordförande på ett år. 
- Kent M Andersson, IF Aktiv Ungdom Lidingö, till  
   kassör på en tid av två  år. 
- Magnus Ask, Solna JK, till ledamot på en tid av två år.  
- Patrik Wennerland, Upplands Väsby JK, till ledamot på 
   en tid av två år. 
- Jessika Sundberg, SPIF, till ledamot på en tid av ett år. 
- Julia Hamilton, Stockholms JK, kvarstår som ledamot ett 
   år till. 
- Christine Hedman, Nacka JK, kvarstår som ledamot ett år till. 
 
 
Nya stadgar 
På samma möte beslöt årsmötet att godkänna styrelsen förslag på nya 
stadgar. De nya stadgarna hittar du på förbundets hemsida 
www.stockholmsjudo.se 
 
 
 
Årets Ungdom 
Som årets ungdom för Stockholms Judoförbund 2014 har Marcus Odin 
Upplands Väsby JK och Klara Mattsson Stockholms JK utsetts. Båda dessa 
klubbar kommer att erhålla 3 000 kr för att satsa på dessa ungdomar. 
GRATTIS. 
 
 

http://www.stockholmsjudo.se/


Tjejträning 
Som en del av Stockholms Judoförbunds  mål skall vi på sikt bygga upp 
"en lika fin verksamhet för kvinnor inom judon som Judo5 i Göteborg". 
Efter förra månadens succé mer 22 deltagare i ålder 10-49 år bjuder vi in 
till en öppen träning i Upplands-Väsby JK  söndagen den 12 april, klockan 
10:30-12.00 (plus fika efteråt) hos Upplands-Väsby JK på adressen, 
Optimusvägen 12B, 4tr. Alla tjejer välkomna! Ung som gammal 
(min 10år, max 110år), alla bältesfärger. Vi kommer vid behov att dela 
upp i olika grupper så även du som aldrig vågat prova på judo förut är 
välkommen att prova på i din egen takt. Ta med kompisarna från 
hemmaklubben och syrran, mamma, moster och mormor och kom 
och ha skoj med oss! 
 
 
 

 
 
 
 
Utbildning  
Den 27februari-1 mars arrangeras Assisterande Klubbtränarutbildnig  
hos Ålands judoklubb på Åland. Man hinner njuta av båtresan, sällskapet 
och få ett riktigt kunskapslyft med en massa praktiska övningar. Denna 
gång få man prova leda barngrupper under handledning av Tomas 
Rundqvist, Micael Öberg & Karin Strömqvist Bååthe!  
 

 



Svenska Judoförbundets årsmöte 
Vi vill återigen påminna om att 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 judogalan. Inbjudan hittar du på 
www.judo.se. Kom och träffa andra klubbar från hela landet och ha roligt 
på judogalan efter årsmötet 

 
Bengt Bengtsson 
Tyvärr har Stockholms Judoförbunds hedersordförande Bengt Bengtsson 
lämnat oss. Han var Stockholms Judoförbunds första ordförande efter 
nystarten 1986 ända till 2007. Bengt var en av de första svenska 
internationella domarna och dömde bl.a. EM. Han var även engagerad 
och omtyckt ledare i Nacka JK. 
 

 
 
 
Har du eller din klubb några frågor? hör av er då till oss i styrelsen (vår 
telefon nummer och mail adresser hittar du på vår hemsida 
www.stockholmsjudo.se). 
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