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Sätt upp eller maila ut 
Stockholms Judoförbund har under det senaste året givit ut info blad som detta för att informera 
om händelser och viktiga meddelanden till klubbarna i Stockholm. 

 
Det är viktigt att detta infoblad sätts upp på dojon alternativt sänds ut till 
medlemmarna i din klubb. 
 
 

Ny styrelse 
Vid årsmötet den 17 februari, där 21 personer deltog från 11 klubbar, 
valdes: 

 Michael Holm, IK Södra, till ordförande på ett år. 
 Patrik Wennerland, Upplands Väsby JK, som ledamot på två år. 
 Evangalin Fernando, Tumba JK, som ledamot på två år. 
 Christine Hedman, Nacka JK, som ledamot på två år.   

 
Kvar i styrelsen på ett år till är: 

 Kent M Andersson, IF Aktiv Ungdom Lidingö, kassör. 
 Jessika Sundberg, SPIF, ledamot. 
 Magnus Ask, Solna JK, vice ordförande. 

 
Handlingar från årsmötet inkl. årsmötesprotokollet hittar du på www.stockholmsjudo.se. Där  
hittar du också vilken person i styrelsen som är din klubbs kontaktperson 

 
 

Styrelsen strategiarbete 
Vid styrelsens strategiarbete strax före påsk uppdaterades förbundets verksamhetsplan  
2015-2018 (som du hittar på www.stockholmsjudo.se) och andra centrala dokument som 
ekonomisk policy, klubblista och styrelsen arbetsordning. Samtidigt beslöts bland annat att: 

 hålla DM 2016 i regi av Tyresö JK den 14 maj. 
 att hålla höstens distriktsmöte den 14 september klockan 18:00 (plats inte 

bestämt). 
 ge ut 6 infoblad per år. 
 vidareutveckla förbundets Facebooksida under ledning av Patrik Wennerland. 
 tillsätta Patrik Wennerland som huvudtränare för Stockholms Distriktlag. 

 

SM i Haninge 
Senior SM för herrar och damer kommer att hållas i Torvalla Sporthall lördagen den 16:e 
april. Södra JK har tagit på sig att arrangera SM parallellt med Södra Judo Open. Kom till     
Haninge för att se mycket Judogodis! SM startar klockan 13:00. 
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Kata träning 
Som vanlig hålls kataträning i Stockholms Judoförbunds regi under ledning av Micael Öberg 
och Tomas Rundqvist på fredagar. Samma dag som styrelsens strategidag hölls även ett 
kataläger.  Är du intresserad av kataträning hör av dig till Micael eller Tomas. 
 

 
   

 

Licenskrav på instruktörer införs 
I december 2015 fattade Svenska Judoförbundets styrelse beslut om att successivt införa 
tvingande krav på aktiva instruktörslicenser inom flera olika områden, bland annat för Dan-   
gradering, graderingsansvar för kyu-grader samt tävlingsdeltagande. Kraven kommer att 
införas med övergångsperioder på mellan 6 och 24 månader.  
      
Mer information hittar du på: 
http://www.judo.se/Utbildning/Nyheter/Licenskravforinstruktorerinfors/ 
 
 

08-Randori 
Glädjande nyheter! Stockholms Judoförbund ordnar med härlig sparring i Torvallahallen     
dagen efter Södra Judo Open och Senior SM. 08-Randori för U-13 till Veteran. Alla är välkomna! 
Man behöver inte vara 08... Söndagen den 17:e april 10.00–12.00. Ansvarig är  

Patrik Wennerland 076 7782020 VI SES PÅ MATTAN!     
 
Riksfortbildningen 3-4 september på temat "Åldersanpassad fysisk  
träning för barn och ungdom inom judo "med världskände professor 
Michail Tonkonogi.  

Michail är en uppskattad forskare och föreläsare med ett förflutet som judotränare i 
forna Sovjetunionen. För första gången håller han kurs speciellt för oss inom Svensk 
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judo. Utbildningen går av stapeln den 3-4 september, 2016 i Lindesberg Arena. Denna kurs ger 
behörighet att uppgradera dina gamla tränarlicenser så passa på att anmäla dig via denna länk: 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/782466 

Målet med denna utbildning är att på ett pedagogiskt, lättillgängligt och praktikorienterat sätt 
beskriva de viktigaste aspekterna av träningsbarhet av olika fysiska förmågor och barnens 
mottaglighet för olika typer av träning i olika åldersfaser.   

Snabbhetspremie: Vi beräknar ett stort söktryck till denna utbildning så vi vill gärna få 
möjlighet att planera i god tid. Du som anmäler dig före den 1 juni erhåller ett signerat exemplar 
av Michail Tonkonogis bok:  

Åldersanpassad Fysisk Träning för Barn och Ungdom   
- för hälsa, prestation och individuell utveckling. Utan extra kostnad.  

 
För mer information kontakta: karin.baathe.@judo.se 
 

Judo5 Stockholmsträning 
Tjejträningarna i Stockholm som går under namnet Judo5 – Stockholm, fortsätter.  Den 
13 mars var gänget och tränade i Upplands-Väsby. Turnén fortsätter till Nacka den 10 
april för att avslutas i Täby i maj. Bli medlem i gruppen på Facebook:     
https://www.facebook.com/groups/822910421110585/ 

 

Information/Kommunikation 
Vi uppmuntrar alla Stockholmsklubbar att uppmuntra alla i styrelse och medlemmar att följa 
Stockholms Judoförbunds Facebook sida för snabba och effektiva uppdateringar. Sprid detta  
och gå in och lajka sidan idag! 

 
 
 

 
www.facebook.com/stockholmsjudo 
 
 
 
 
 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/782466
mailto:karin.baathe.@judo.se
https://www.facebook.com/groups/822910421110585/

