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Nordic Capital Judo Challenge (NCJC) 
Planering för Nordic Capital Judo Challenge (NCJC)  
http://www.ncjc.se/ som äger rum i Stockholm den  
8:e augusti pågår för fullt. För att klara detta behöver  
vi ekonomisk sponsring. Kan din klubbs medlemmar  
eller föräldrar hjälpa till så sätt in ett bidrag på BG 548-4035. 
 Vi behöver ditt stöd. 

 

Judo5 Stockholm 
Syftet med Judo5 Stockholm är att i nätverksform kunna öka 
 möjligheterna för tjej och kvinnor att utvecklas inom judon. 
  
Judo5 Stockholm har under våren bjudit in till 5 träningstillfällen. 
Antalet deltagare har vid varje tillfälle legat på drygt 20 deltagare 
blandade åldrar och grader, förutom på det stora Kawakami Camp som 
hade deltagare från hela landet. 
 
Det har varit en väldigt trevlig stämning på mattan med många skratt, 
dessutom roligt och bra att få träna med någon i samma storlek som är 
lika stark. 
Judo5 Stockholm varit med att inspirera till nybörjarträning för vuxna 
kvinnor i Upplands Väsby. 
Judo5 Stockholm har också fått uppmärksamhet och många positiva 
kommentarer om att det är jättebra att nätverket finns. 
I höst ska vi fortsätta att stödja de som precis börjat med judo, dessutom 
behöver vi lägga kraft på de högre graderade tjejerna, till exempel genom 
flera tränare och att vi delvis delar upp gruppen i flera under ett 
träningspass. 
  
Till hösten hoppas vi även kunna resa tillsammans, några tränare 
kommer att åka på Riksfortbildning i Lindesberg 5-6 september, för oss 
andra planeras en resa till Judo4Life lägret 23-25 oktober i Lund som är 
öppet för alla åldrar och bältesfärger. 

http://www.ncjc.se/


 

 

Förutom dessa planer har vi en utmaning i att utöka antalet klubbar som 
är med i nätverket. 
Gå gärna med i FB-gruppen Judo5 Stockholm för snabb information om 
aktiviteter. 
 

 
 

 
Stockholmsklubbar till Judo 4 Life camp 2015 
Idag har biljetterna släppts på Ticnet till European Cup Seniors i judo 2015 i 
Lund den 24-25 oktober 102 biljetter har redan sålts inom de första 
timmarna och Svenska Judoförbundet satsar på publikrekord för en 
judotävling som hålls i Sverige. Stockholm kommer att ha flera tävlande på 
European Cup så passa på att boka in en resa med hela klubben till denna 
judohelg med något för alla. Träningslägret Judo4Life inkluderar biljetter 
till båda dagarna, 2 luncher på arenan, officiell T-shirt och 4 träningspass 
för alla åldrar och bältesnivåer och kostar endast 600 SEK. Lägret och/eller 
endast biljetter (145 SEK för tvådagarsbiljett) bokar du på följande länk: 
http://www.ticnet.se/artist/judo-european-cup-biljetter/959807 

 
 

Bokar du minst 10 biljetter och/eller lägerplatser för din klubb så blir 
klubben proud: ”Club Sponsor of European Cup Seniors 2015” och vi 
kommer att uppmärksamma klubben på vår hemsida och i annan 
kommunikation. Du får även rätt att använda vår logo med texten Club 
Sponsor. Så glöm inte att lägga in denna helg i din planering redan idag 
och säkra din klubbs platser innan sommaren.  

http://www.ticnet.se/artist/judo-european-cup-biljetter/959807


 

 

 

Swedish Judo Kata Open Tournament & Seminar 
Den 1maj arrangerades den första Swedish Judo Open Tournament hos 
IK Södra i Skarpnäck.  Tjugo tre par från sex länder tävlade i fem Kata.  
Svenska par tog två guld, två silver och tre brons.  Domare 
representerade Sverige, Finland och Japan vilket garanterade opartiskt 
resultat. För första gången i Sverige tävlade handikappjudoka i Kata. 
Femton starter från Holland och Sverige slogs om medaljer i Nage no 
Kata och Katame no Kata. Det var också första katatävling i Sverige som 
man kunde följa live via Svenska Judoförbundets kanal på Youtube. 
Tävlingen följdes av en två dagars intensiv kataseminar i Kodokan Goshin 
Jutsu med två världsmästare från Japan. På mattan samlades cirka femtio 
fem deltagare. Arrangemanget fick bra respons från både svenska och 
utländska deltagare. Nu siktar man på nästa år! 
 

 
 

Behöver din klubb hjälp? 
Har din klubb behov av administrativ hjälp? Om så, titta på Svenska 
Judoförbundets erbjudande som kallas Mer tid för Judo. 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 
telefonnummer och mailadresser hittar du på vår hemsida 
www.stockholmsjudo.se). 
 

 
www.facebook.com/stockholmsjudo 

http://www.stockholmsjudo.se/

