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Sponsring av NCJC och E-cup 2015 
För att klara att uppnå Svensk Judos mål och vision 2020 
skall vi arrangera internationella tävlingar inom  
förbunden (Svenska Judoförbund och Stockholms judo- 
förbund). De två stora evenemangen är Nordic Capital  
Judo Challenge (NCJC) som äger rum i Stockholm i  
augusti och European Cup 2015 i Lund under oktober.  
För att klar detta behöver vi ekonomisk sponsring.  
Därför bilägger vi ett upprop till alla klubbar och 
föräldrar att Hjälpa till med sponsringen. Hjälp till  
att sätt upp den på klubben och sänd den ut till alla  
förändrar i din klubb (en PDF fil hittar du på 
 www.stockholmsjudo.se).  Vi behöver ditt stöd. 
 

Assisterande klubbtränarna utbildning  
Stockholms Judoförbund stod som värd vid den  
Assisterande klubbtränarutbildningen som genomfördes  
tillsammans med ett träningsläger på Åland. Thomas Rundqvist, Micael 
Öberg och Karin Strömqvist Bååthe som handledare.  
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Tjejträning 
 
Den 12 april  hålls nästa samträning under namn Judo5 Stockholm.  
Denna gång står Upplands Väsby JK som värd. Träningen äger rum på 
Optimusvägen 12B, 4tr, kl.10.30-12.00 med fika efteråt. Inga ålders- eller 
bältesgränser. Alla tjejer som på ett eller annat sett intresserade av judo 
är välkomna! Anmälan och frågor skickas till caroline.bergstrom@judo.se 
senast den 7 april. Har du missat att anmäla dig- kom ändå! 
 

 
 

Ny konsulent på SISU 
Stockholms JF fick en ny konsulent på SISU – Sanna Nilsson. Du kan 
kontakta Sanna via mejl sanna.nilsson@stockholmsidrotten.se om du har 
frågor om föreningsutveckling, SISU utbildningar eller 
Skattningsverktyget. 
 

Distriktskatakurs i Kodokan Goshin Jutsu 
Den 14-15 mars höll distriktskatatränare Tomas Rundqvist & Micael 
Öberg Distriktskatakurs i Kodokan Goshin Jutsu, kata som finns med i de 
svenska dangraderingsbestämmelserna till 5 och 6 dan. Mycket intensiv 
och detaljrik kurs slutade med uppvisning inför publiken.  
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Swedish Judo Kata Open Tournament & Seminars 
Vårens största KATA aktivitet arrangeras den 1-3 maj. Tävlingen äger 
rum den 1 maj i Skarpnäck. Swedish Advanced Kodokan Goshin Jutsu 
Seminar med instruktörer från Japan är 2-3 maj i Torvallahallen. För 
medlemmar inom distriktet rabatterar Stockholms JF kursavgift för 
Kodokan Goshin Jutsu Seminar med 200 kronor för två deltagare per 
klubb. Rikskatakurser i Nage no kata respektive Katame no kata hålls 
parallellt den 2 maj i Torvallahallen. För mer info: 
http://www.judo.se/Kommitteer/Kata/ 
 

Strategimöte  
Den nya styrelsen för Stockholms Judoförbund hade den 15 mars ett 
strategimöte där Stockholms Judoförbunds Mål och vision 2015 - 2018 
var den viktigaste punkten. Det dokumentet hittar du på vår hemsida 
www.stockholmsjudo.se. Bakom detta styrdokument finns en Excelark 
med konkreta aktiviteter för att uppnå målen. Alla aktiviteter har nu en 
ansvarig person i styrelsen eller ligger ansvaret på klubbarna. 
 

Kontaktperson i styrelsen  
Alla klubbar i distriktet har en kontakt person i styrelsen. Målsättningen 
är att kontaktpersonen skall hålla din klubb informerad om aktivitet, typ 
utbilning, som görs inom förbundet  och också fånga upp synpunkter som 
din klubb vill skall behandlas i distriktsstyrelse. Ett förslag på hur ni kan 
nyttja kontaktpersonen är att låta honom/henna vara ordförandet på ert 
årsmöte eller er årliga arbetsdag med styrelsen och tränarna. Vilken som 
är din kontaktperson hittar du på vår hemsida www.stockholmsjudo.se. 
 

 
Ansvarsfördelningen 
Följande ansvarsordning lades ut på de olika styresle ledamöterna.  
Michael Holm (ordförande), Web/Facebook , Magnus Ask (vice 
ordförande)  sekreterare, Web/Facebook, Kent M Andersson (kassör), 
information, Jessika Sundberg (ledamot) jämställhet,  Julia Hamilton 
(ledamot), Kata och utbilning,  Christine Hedman (ledamot) ungdom 
och RM, Patrik Wennerland (ledamot) ungdom och RM. 
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Behöver din klubb hjälp? 
Har din klubb behov av administrativ hjälp? Om så, titta på Svenska 
Judoförbundets erbjudande som kallas Mer tid för Judo (sista sidan av 
denna fil). Det kanske är något för er klubb att slippa administration och 
få mer tid att träna och lära judo. 

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

 
www.facebook.com/stockholmsjudo 

http://www.stockholmsjudo.se/

