
 
 
 
 
 
 
 
 

    Stockholms Judoförbund informerar 
Info brev 2-2016 
 
 

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

08-Randori 
Dags igen! Stockholms Judoförbund ordnar med härlig sparring i 
SPIF Judos dojo. 08-Randori för U15 & U18. Alla med 
tävlingsambition är välkomna! Markera era kalendrar för 
torsdagen den 12:e maj18.15–20.00. 
Ansvarig är Patrik Wennerland 0767782020 SPRID DETTA 
EVENT TILL ALLA ERA JUDOVÄNNER! Vi ses på mattan. 

 
J-SWOP 
Stockholms Judoförbund arrangerar som vanligt Swedish Open 
för Kadetter och Juniorer, den 24 september i Torvalla. På söndagen har 08-randori 
en träning som är en viktig del i uttagningen och uppladdningen för RM-laget. 
 
 

Judo 5 
Tjejträningarna i Stockholm under namet Judo5 Stockholm arbetar ideelt med Judo5     
Göteborg som förebild men i mindre skala. Judo 5 Stockholm har funnits sedan 
februari 2015. Vi riktar oss till alla tjejer i distriktet från 10 år och upp till och med 
veteraner, vi har haft allt från nybörjarmammor till landslagstjejer på mattan! 
 
Träningarna har varit ca 1 per månad utspridda hos IK Södra, Täby, Upplands-Väsby,  
SPIF, Havsörnen, Stockholms JK, Nacka och som mest har vi varit 30 tjejer på mattan 
och vi har haft besök från både Älvkarleby och Åland samt att vi deltagit i 
tjejträningar både i Uppsala och i Lund. 
 
I samband med tjejträningen den 21 maj hos Täby kommer det att vara ett kort 
planeringsmöte inför hösten, välkomna att delta med tankar och idéer! 
 
Gå med i Facebookgruppen Judo5 Stockholm för information om träningar och 
inbjudan till planeringsmötet. 



 
 
 
 Kata-planering 

 

 Fredag 20 maj - Terminsavslutning, eventuella extraträningar anslås på FB-
gruppen Kata-strof STHLM on tour.  

 Fredag 26 augusti – Terminsstart – 19-20:30 Kata och graderingsträning  
 Lördag 27 augusti – Nordiska öppna mästerskapet i Finland, häng med och 

tävla!  
 Lördag 10 september – Katakurs – Kodokan Goshin Jutsu, preliminärt i Uppsala  
 Fredag – söndag 7-9 oktober– Kataläger, häng med Kata-Strof Stockholm på det 

årliga Ålandslägret, se FB för mer info  
 Lördag 19 november – Kata-SM i Kristianstad, häng med och tävla!  
 Fredag 9 december - Terminsavslutning 

 
 
Övrig utbildning 
SJF har infört krav för instruktörer, mer om detta kan ni läsa i det medföljande  
dokumentet. Många klubbar har redan påbörjat sin utbildningssatsning och skickat  
Sina instruktörer på utbildning.  
 Hjälptränare kan man själv utbilda på klubben, om man vill ha hjälp med detta, 

så går det bra att kontakta Magnus Ask. 
 

 Plattformen går via SISU, tyvärr har de inga kurser utlagda för våren, men om  
tillräckligt många anmäler intresse så försöker vi få en sådan att gå av stapeln 
under hösten.  

 Assisterande klubbtränare har vi en utbildning i januari 2017.  
 GTU finns inga planerade på SISU, men om tillräckligt intresse finns från 

klubbarna så kan vi försöka få till en sådan i höst.  



 Klubbtränare har vi ingen planerad, däremot så går det en riksfortbildning i  
september! 

 Regelkurs för blivande domare planeras till hösten. 
 
 
Riksfortbildning för instruktörer 
 
Inbjudan; 
http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_116948/cf_78/Riksfortbildning_3_4_s
eptember_2016_tonkonogi_SWE.PDF 
 

 
Special Needs 
IK Södra kommer att åka på resa till Japan under sommaren tillsammans med Tomas 
Rundqvist. Totalt 10 judoka från IK södra, 10 Judoka från Göteborg och 40 Judoka  
från Holland som kommer åka till Japan på träningsläger. Gruppen kommer att träna 
på Kodokan och andra skolor runt om i Japan. Ett besök i Osaka är också planerat.  
Stockholms Judoförbundet har beslutat att stödja deltagarana från Stockholm 
ekonomiskt. 

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

 
www.facebook.com/stockholmsjudo 
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